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ت قسم -خط رشيد  -، بإسم شركة أبوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية  وعنوانه : / الطابية 96663التسجيل رقم 

 75/73/6709الصادر فى  547والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنتزة )محافظة االسكندرية( 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

ت قسم -خط رشيد  -ر لالسمدة والصناعات الكيماوية  وعنوانه : / الطابية ، بإسم شركة أبوقي96663التسجيل رقم 

 75/73/6709الصادر فى  547والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنتزة )محافظة االسكندرية( 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –أكتوبر(  6)محافظة  -كتوبر أ 6، بإسم ايديتا للصناعات الغذائية  وعنوانه : / مدينة 94606التسجيل رقم 

 75/70/6707الصادر فى  570بالجريدة العدد رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

جياكسين دونجلو حيانجبيى  667، بإسم شونجكينج شانجمان اوتوموبيل كو ليمتد  وعنوانه : رقم 94733التسجيل رقم 

الصادر فى  635والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة الصين ، بى ار جمهوري 477769ديستريت شونجكينج 

75/00/6773 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم سوناى لصناعة االجهزة الكهربائية والمنزلية ) محمد عبد الرحيم محمد وشركاه(  وعنوانه : 94647التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –اد الشمالى ) محافظة القاهرة ( االمتد 06779بلوك  96مدينة العبور الصناعية قطعة رقم 

 75/06/6773الصادر فى  577رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم سوناى لصناعة االجهزة الكهربائية والمنزلية ) محمد عبد الرحيم محمد وشركاه(  وعنوانه : 94640التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –االمتداد الشمالى ) محافظة القاهرة (  06779بلوك  96م مدينة العبور الصناعية قطعة رق

 75/06/6773الصادر فى  577رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

مصنع شارع  3، 6، 4، بإسم الشركة المصرية للصناعات المنزلية ) نور ( ش.م.م  وعنوانه : 94050التسجيل رقم 

 75/06/6773الصادر فى  633والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة قسم الشرابية)محافظة القاهرة(  الشركة الياباني

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 
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، بإسم السيد محمد احمد ابراهيم  وعنوانه : كفر غنام مركزالسنبالوين بملك محمد عبد الرحيم 96739التسجيل رقم 

 75/77/6709الصادر فى  540مشهر عنه بالجريدة العدد رقم وال –محمد احمد محافظة الدقهلية 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

المصرية لتعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام  وعنوانه : ش  -، بإسم انس محمد ابراهيم خضر 96347التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –كز ديرب نجم السوق الجديد / ديرب نجم / محافظة الشرقية ملك احمد عبد الرحمن يوسف مر

 75/76/6709الصادر فى  546العدد رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –مونشن المانيا  37999،  6، بإسم شركة سيمنز اكتينجسلشكافت  وعنوانه : ويتلسباشر بالتر 96576التسجيل رقم 

 75/06/6709الصادر فى  543والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –مونشن المانيا  37999،  6، بإسم شركة سيمنز اكتينجسلشكافت  وعنوانه : ويتلسباشر بالتر 96699التسجيل رقم 

 75/77/6709الصادر فى  540والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

)  747كو ، اوساكا  -شو ، ابينو  -ناجايك  -66 - 66شيكى كايشا  وعنوانه : ، بإسم شارب كابو95336التسجيل رقم 

 75/76/6709الصادر فى  546والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 74/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 46،  47القطعة  ، بإسم شركة سليم قسيس وشركاه )مصر للصناعة والتجارة )منيترا(  وعنوانه :96579التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6اكتوبر)محافظة  6مدينة  -المنطقة الصناعية االولى  -محور خدمى ثانى 

 75/77/6709الصادر فى  540

 75/74/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

. برمونت 7 -كومبليكس بى ى رو دى جاسب 77، بإسم دوجيكت ميديكال سيستمز انك  وعنوانه : 96636التسجيل رقم 

 75/75/6709الصادر فى  549والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 3ال ان  6. كيويك ز كندا جيه 

 07/74/6766وقد تم شطبه فى 
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مدينة  -ب المنطقة الصناعية الثالثة 3، بإسم الشركةالعربية للصناعات المتكاملة  وعنوانه : القطعة 96767التسجيل رقم 

 75/74/6709الصادر فى  547والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –طريق مصر السويس الصحراوى  بدر

 07/74/6766وقد تم شطبه فى 

 


