
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

والمشهر  –ش الجامع االحمر الموسكى القاهرة  12، بإسم شركة مطاوع للبالستيك  وعنوانه : 44933التسجيل رقم 

 70/70/1778الصادر فى  384عنه بالجريدة العدد رقم 

 24/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

. ) محمد سعد محمد شعبان P.S.P، بإسم شركة بورسعيد للبالستيك النتاج االدوات الكهربائية 44911التسجيل رقم 

 43،  44،  41،  42،  47قطع ارقام  -قرية العاشر من رمضان  -جنوب بورسعيد  43وشركاه (  وعنوانه : الكيلو 

 70/70/1778الصادر فى  382والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة بورسعيد( 

 24/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

. ) محمد سعد محمد شعبان P.S.Pإسم شركة بورسعيد للبالستيك النتاج االدوات الكهربائية ، ب44914التسجيل رقم 

 43،  44،  41،  42،  47قطع ارقام  -قرية العاشر من رمضان  -جنوب بورسعيد  43وشركاه (  وعنوانه : الكيلو 

 70/70/1778الصادر فى  382والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة بورسعيد 

 24/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة بنوكيودمياط الجديدة للمصنوعات الخشبية   -، بإسم شركة اسامه محمد عرنسه وشركاه 43038التسجيل رقم 

 007والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دمياط  81/4وعنوانه : مدينة دمياط الجديدة المنطقة الصناعية القطعة رقم 

 70/71/1723الصادر فى 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة بنوكيودمياط الجديدة للمصنوعات الخشبية   -، بإسم شركة اسامه محمد عرنسه وشركاه 43039التسجيل رقم 

 007والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دمياط  81/4وعنوانه : مدينة دمياط الجديدة المنطقة الصناعية القطعة رقم 

 70/71/1723الصادر فى 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

جيرمستون  -رووديكوب  -شارع لوج  000، بإسم كستوم مولدرز بروبريتاري ليمتد  وعنوانه : 43037التسجيل رقم 

 70/70/1724الصادر فى  032والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –جنوب افريقيا  -جوتنج  2372

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة بنوكيودمياط الجديدة للمصنوعات الخشبية   -، بإسم شركة اسامه محمد عرنسه وشركاه 43007رقم  التسجيل

 007والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دمياط  81/4وعنوانه : مدينة دمياط الجديدة المنطقة الصناعية القطعة رقم 

 70/71/1723الصادر فى 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

 -مصر الجديدة  -شارع الحجاز  210، بإسم الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  وعنوانه : 37230ل رقم التسجي

 70/21/1728الصادر فى  878والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –النزهة القاهرة 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

 -مصر الجديدة  -شارع الحجاز  210وعنوانه :   ، بإسم الشركة المصرية السويسرية للمكرونة37233التسجيل رقم 

 70/21/1728الصادر فى  878والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –النزهة القاهرة 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –شارع رمسيس القاهرة  44، بإسم شركة الجوهرة للصناعات الغذائية  وعنوانه : 43303التسجيل رقم 

 70/79/1724الصادر فى  030دة العدد رقم بالجري

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية  وعنوانه : برج العرب الجديدة 43079التسجيل رقم 

الصادر فى  037رقم والمشهر عنه بالجريدة العدد  –قسم برج العرب االسكندرية  - 41بلوك  - 2قطعة  -الرابعة 

70/73/1724 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية  وعنوانه : برج العرب الجديدة 43027التسجيل رقم 

لصادر فى ا 037والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم برج العرب االسكندرية  - 41بلوك  - 2قطعة  -الرابعة 

70/73/1724 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

العالمية امتحدة لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية   -، بإسم مجدى نصيف خليل جورجى 49009التسجيل رقم 

 – بلوك ب بملك / عزه احمد محمد هالل مدينة المنيا 17،  20وعنوانه : المنطقة الصناعية المنيا الجديدة قطعة رقم 

 الصادر فى  871والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

العالمية امتحدة لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية   -، بإسم مجدى نصيف خليل جورجى 49037التسجيل رقم 

 –ه احمد محمد هالل مدينة المنيا بلوك ب بملك / عز 17،  20وعنوانه : المنطقة الصناعية المنيا الجديدة قطعة رقم 

 الصادر فى  871والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  

 

كونفنشن سنتر درايف الس فيجاس ، نيفادا  272، بإسم ريتال رويالتى كومبانى  وعنوانه : 43800التسجيل رقم 

 70/70/1723ادر فى الص 004والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –  89279

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة مساهمة قائمة وفقا  -، بإسم شركة توشيبا اليفستايل برودكتس & سيرفيس كوربوريشن  43049التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –شى ، كانجاوا  -كو ، كاواساكى  -هونشو ، كاواسكى  -، ايكيماى  2 - 10لقوانين اليابان  وعنوانه : 

 70/73/1724الصادر فى  037الجريدة العدد رقم ب

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

 -طريق اسكندرية  -، بإسم الشركة المصرية السويدية لالسالك اللحام  وعنوانه : منطقة العامرية 40230التسجيل رقم 

 70/73/1724الصادر فى  031والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة االسكندرية(  14مصر الصحراوى الكيلو 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

 -عمان  203ب 7، بإسم شركه نقل اخوان  وعنوانه : /جبل عمان شارع الحسين بن على ص43014التسجيل رقم 

 70/73/1724الصادر فى  037والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)األردن( 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

 -عمان  203ب 7، بإسم شركه نقل اخوان  وعنوانه : /جبل عمان شارع الحسين بن على ص43013التسجيل رقم 

 70/73/1724الصادر فى  037والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)األردن( 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

 -النزهة  -ش محمد توفيق البكرى  0، بإسم محمد ضياء الدين فؤاد عبد الحليم شلبى  وعنوانه : 43373التسجيل رقم 

 70/70/1724الصادر فى  034ريدة العدد رقم والمشهر عنه بالج –القاهرة  -مصر الجديدة 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 

 

فيكتوريا ايمبانكمنت ، لندن  277يونيليفر هاوس ،  32313، بإسم يونيليفر بى ال سى  وعنوانه : 43030التسجيل رقم 

 70/73/1724الصادر فى  037والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –واى ، داى ، انجلترا   3اى سى 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

والمشهر  –القاهرة  -العباسية  -ش سبيل الخازندار  49، بإسم فرج زكى محمد غانم  وعنوانه : 43370التسجيل رقم 

 70/70/1724الصادر فى  034عنه بالجريدة العدد رقم 

 73/74/1711وقد تم شطبه فى 

 


