
رة الداخليةجهاز تنمية التجا  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

شارع  42، بإسم المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو( شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : 60973التسجيل رقم 

الصادر فى  366والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم المنتزة )محافظة االسكندرية(  -العصافرة البحرية  -بلهارس 

70/24/4776 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 26تسجيل رقم ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  وعنوانه : ال

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –القاهرة   -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 -المنطقة الثالثة  -، بإسم الشركة العربية للصناعات المتكاملة  وعنوانه : /مدينة بدر الصناعية 66570رقم التسجيل 

الصادر فى  302والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –طريق مصر السويس الصحراوى )محافظة القاهرة( 

70/27/4770 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر  –وعنوانه : دمشق المنطقة الصناعية ابن عساكر   OC EEE AHشركة حسيب ، بإسم 66956التسجيل رقم 

 70/76/4770الصادر فى  304عنه بالجريدة العدد رقم 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  66297التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  26انه : وعنو

 70/79/4770الصادر فى  306العدد رقم 

 79/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

عمارات  3وعنوانه : ، بإسم شركة عزيزة محمود السيد المرابع وشركاها ) امتنان هيلث شوب (  63522التسجيل رقم 

الصادر فى  304والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القوات المسلحة جسر السويس عين شمس ) محافظة القاهرة ( 

70/76/4770 

 79/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

المشهر عنه و –، بإسم شوقى كامل ابو زيد ريان  وعنوانه : دماط قطور غربية )محافظة الغربية ( 66399التسجيل رقم 

 70/22/4770الصادر فى  305بالجريدة العدد رقم 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

اكتوبر  3مدينة  22المنطقة الصناعية الثالثة ش  09، بإسم بايو فارما ايجيبت  وعنوانه : قطعة رقم 66260التسجيل رقم 

 70/73/4723الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 76/74/4744د تم شطبه فى وق

 

 

اكتوبر,  3مدينة  22المنطقة الصناعية الثالثة ش  09، بإسم بايو فارما ايجيبت  وعنوانه : قطعة رقم 66266التسجيل رقم 

 70/73/4723الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –, , ,  

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر,  3مدينة  22المنطقة الصناعية الثالثة ش  09إسم بايو فارما ايجيبت  وعنوانه : قطعة رقم ، ب66227التسجيل رقم 

 70/73/4723الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –, , ,  

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر,  3مدينة  22طقة الصناعية الثالثة ش المن 09، بإسم بايو فارما ايجيبت  وعنوانه : قطعة رقم 66269التسجيل رقم 

 70/73/4723الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –, , ,  

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

لوويرباريل  -جنباتر او كادم مارك -بينانسول بارك  -، بإسم سيبال ليميد  وعنوانه : سيبال هاوس66092التسجيل رقم 

 70/76/4776الصادر فى  309والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مونباى  -ام اتش الهند  -مهار اشترا 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 04، بإسم نايل ايجيبت لالستيراد والتصدير  وعنوانه : اسواق المدينة مرحلة )ج( المحل رقم 62499التسجيل رقم 

 70/75/4779الصادر فى  396مشهر عنه بالجريدة العدد رقم وال –العاشر من رمضان ) محافظة الشرقية ( 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 04، بإسم نايل ايجيبت لالستيراد والتصدير  وعنوانه : اسواق المدينة مرحلة )ج( المحل رقم 66930التسجيل رقم 

 70/76/4776الصادر فى  362والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضان ) محافظة الشرقية ( 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  

 

 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 62330التسجيل رقم 

فى الصادر  392والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  3)محافظة 420/2قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

70/73/4779 

 73/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 62336التسجيل رقم 

الصادر فى  392والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر( 3)محافظة 420/2قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

70/73/4779 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع حسين زهدى ارض  6العقار رقم  4، بإسم شركة وريتكس ايجيبت  وعنوانه : الشقة رقم 66662التسجيل رقم 

 70/72/4776الصادر فى  367والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة نصر )محافظة القاهرة(  -الجولف 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع الشيخ محمد الغزالى بالدقى  6، بإسم جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  وعنوانه :  63643التسجيل رقم 

 70/74/4776الصادر فى  306والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 

 26/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع الشيخ محمد الغزالى بالدقى  6التخصصية  وعنوانه : ، بإسم جيلسي لصناعات البالستيك 63624التسجيل رقم 

 70/74/4776الصادر فى  306والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 

 26/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

ورناجو ارساجو سيبريو فيا دل ت 42727، بإسم الترمو بالستيك اف .بى. ام أس أر أل  وعنوانه : 66649التسجيل رقم 

 70/76/4776الصادر فى  309والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –زد . أى . ايطاليا 

 26/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(,  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه )شركة 62339التسجيل رقم 

الصادر فى  392والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر( 3)محافظة  420/2قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

70/73/4779 

 26/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 22، بإسم احمد عبد الوهاب السيد ) النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 63577التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – شارع وادى النيل المعادى )محافظة القاهرة(

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة محدودة  وعنوانه : الدور الخامس البرج الثالث ، نيكستراكوم   -، بإسم شركة ارما المحدودة 63906التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  060ة العدد رقم والمشهر عنه بالجريد –سيبير سيتى ، ابينى ، جمهورية مورشيوس 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

ش  4، بإسم احمد احمد عبد المجيد وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 66506التسجيل رقم 

 70/76/4720ادر فى الص 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عوايد نقيب الجيش بجوار قسم الوايلى العباسية 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

ش  4، بإسم احمد احمد عبد المجيد وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 60353التسجيل رقم 

 70/76/4722الصادر فى  053والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عوايد نقيب الجيش بجوار قسم الوايلى العباسية 

 76/74/4744قد تم شطبه فى و

 

 

 A 6المنطقة الثانية  - DVI، بإسم الشركة العربية للصناعات االلكترونية  وعنوانه : القطعة رقم 63236التسجيل رقم 

 70/24/4724الصادر فى  063والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضان الشرقية 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع حسن الدبيكى متفرع من شارع  6الحرمين  وعنوانه :  -، بإسم مجدى لطفى السيد وشركاه 63572يل رقم التسج

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المدينة المنورة . النزهة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

اءة واالدوات الكهربائية لصاحبها وائل محمد يوسف محمد لالض  VD، بإسم شركة فى اى اس 63625التسجيل رقم 

( 67( والدور االول علوى بالقطعة رقم ) 270،  275الوحدات أرقام ) -وهيب (  وعنوانه : مجمع برانى الصناعية 

الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بنى سويف  -منطقة الصناعات الخفيفة  -مجمع مبارك الصناعى 

70/72/4726 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 42727 -، بإسم الترمو بالستيك اف .بى. ام أس أر أل  وعنوانه :  فيا ديل تورناجو زد . أى .اى 60639التسجيل رقم 

 70/24/4724الصادر فى  063والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ارساجو سبيريو ايطاليا 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

، جينكياو رود  32-2، بإسم شونجكوينج سوكون اندسترى جروب ستوك كو ال تى دى  وعنوانه : 69629التسجيل رقم 

الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصين  -، بى ار  277766، شابينجبا ديستريكت شونجكينج 

70/72/4726 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى 63936 التسجيل رقم

 70/27/4722الصادر فى  056والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  27بلوك  44عة رقم ، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القط60672التسجيل رقم 

 70/79/4722الصادر فى  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل )أسر محمد سالمة وشريكيه (  وعنوانه : القطعة 27955التسجيل رقم 

الصادر فى  032والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية  27بلوك  44 رقم

70/72/4725 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أ ش التمبكشية الجمالية  0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63652التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –هرة القا

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أ ش التمبكشية الجمالية  0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63655التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

شارع قايتباى ميدان االسماعيلية مصر  24، بإسم شركة النصر للصناعات الحديثة  وعنوانه : 63453التسجيل رقم 

 70/24/4724الصادر فى  063والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجديدة القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية  3، بإسم شركة ايجيبت تريد للصناعات الغذائية  وعنوانه :  مدينة 63073 التسجيل رقم

 70/72/4726الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  427/3قطعة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية  3للصناعات الغذائية  وعنوانه : مدينة  ، بإسم شركة ايجيبت تريد63072التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  427/3قطعة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية  3مدينة ، بإسم شركة ايجيبت تريد للصناعات الغذائية  وعنوانه : 63075التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  427/3قطعة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

الية أ ش التمبكشية الجم 0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63562التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أ ش التمبكشية الجمالية  0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63653التسجيل رقم 

 70/72/4726در فى الصا 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

أ ش التمبكشية الجمالية  0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63650التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

أ ش التمبكشية الجمالية  0السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله 63656ل رقم التسجي

 70/72/4726الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 43لحلويات والبسكويت والشيكوالته(  وعنوانه : ، بإسم شركة منصور للصناعة والتجارة )كاندي ل69960التسجيل رقم 

 70/27/4726الصادر فى  673والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية   -شارع الميموني فلمنج الرمل 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 43يت والشيكوالته(  وعنوانه : ، بإسم شركة منصور للصناعة والتجارة )كاندي للحلويات والبسكو69966التسجيل رقم 

 70/27/4726الصادر فى  673والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية   -شارع الميموني فلمنج الرمل 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 43وعنوانه :   ، بإسم شركة منصور للصناعة والتجارة )كاندي للحلويات والبسكويت والشيكوالته(69969التسجيل رقم 

 70/27/4726الصادر فى  673والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية   -شارع الميموني فلمنج الرمل 

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 43، بإسم شركة منصور للصناعة والتجارة)كاندي للحلويات والبسكويت والشيكوالته(  وعنوانه : 69927التسجيل رقم 

 70/27/4726الصادر فى  673والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية   -ارع الميموني فلمنج الرمل ش

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم ريفلنور جروب ليمتد  وعنوانه : فانتربول بالزا بيلدنج ويكهمانس كاى اى ، رود تاون 63072التسجيل رقم 

 70/79/4726الصادر فى  025والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ين ايالندس تورتوال بريتش فيرج

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 63243التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –( القاهرة 6( محل رقم )22التجارى بلوك )

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 63240التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 6( محل رقم )22التجارى بلوك )

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 63246التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 6( محل رقم )22التجارى بلوك )

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 63565التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 6( محل رقم )22التجارى بلوك )

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -إسم عبد اللطيف احمد رضوان ، ب63563التسجيل رقم 

 70/72/4726الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 6( محل رقم )22التجارى بلوك )

 76/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –الزمالك  -من شارع شجرة الدر  64انه : ، بإسم ايهاب سمير محمد فكرى  وعنو66073التسجيل رقم 

 70/72/4720الصادر فى  066بالجريدة العدد رقم 

 25/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

-النزهة  -( الحى الثانى 2شارع الجهاد شقة ) 23، بإسم محمود محمد محمود عشماوى  وعنوانه : 63566التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069ريدة العدد رقم والمشهر عنه بالج –القاهرة 

 25/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

-النزهة  -( الحى الثانى 2شارع الجهاد شقة ) 23، بإسم محمود محمد محمود عشماوى  وعنوانه : 63569التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 25/74/4744وقد تم شطبه فى 
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-النزهة  -( الحى الثانى 2شارع الجهاد شقة ) 23، بإسم محمود محمد محمود عشماوى  وعنوانه : 63597التسجيل رقم 

 70/76/4726الصادر فى  069والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

 -رن للصناعات الكيماوية والمنظفات بيوكلينا  وعنوانه : مدينة العبور ، بإسم شركة ميدل ايسيت63546التسجيل رقم 

 022والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) الحى الصناعى االول (  26722( البولك  6،  0،  4الحى الصناعى قطعة )

 70/75/4726الصادر فى 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 

 

مصنع الصفا للغزل والنسيج  وعنوانه : مجمع جرين الند  -عبد الخالق سليم  ، بإسم سلمى سعيد63340التسجيل رقم 

 70/70/4726الصادر فى  026والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضا  476،  473عنبر 

 44/74/4744وقد تم شطبه فى 

 


