
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

العاشر من رمضان  B.Iالمنطقة الصناعية : / ، بإسم النساجون الشرقيون للسجاد  وعنوانه 63763التسجيل رقم 

 77/70/6773الصادر فى  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة الشرقية)

 76/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –, , , ,  (ايطاليا) 63،  36،  40فيالى فيكنزا : /  ، بإسم فيمار اس بى ايه  وعنوانه60053التسجيل رقم 

 77/76/6747الصادر فى  776بالجريدة العدد رقم 

 76/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

المنهراوى للبقر الحلوب لتصنيع وتعبئة وتجارة مواد غذائية  )، بإسم هنية ضيف بباوى يوسف 66354التسجيل رقم 

 336والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة المنيا)رع جاويش بملك ايهاب مالك اسكندر شا 46:  وعنوانه 

 77/70/6773الصادر فى 

 45/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

محافظة ) -بمدينة العاشر من رمضان  66القطعة رقم : وعنوانه (  ش م م) ، بإسم عربية غاز 64303التسجيل رقم 

 77/76/6777الصادر فى  333عنه بالجريدة العدد رقم  والمشهر –( الشرقية

 63/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع دمحم : وعنوانه (  دمحم مصطفى على دمحم خزام ) ، بإسم مؤسسة خزام لالستيراد والتصدير 60707التسجيل رقم 

 77/76/6747الصادر فى  776والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة)عبده 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

طريق مصر  - -مدينة بدر الصناعية : /، بإسم الشركة العربية للصناعات المتكاملة  وعنوانه 60430التسجيل رقم 

 77/44/6773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة)السويس 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

مركز القناطر  -باسوس : / فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه  -، بإسم جمال الدين حسن دمحم 60363تسجيل رقم ال

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –( محافظة القليوبية) ملك جمال الدين حسن دمحم  -شارع ترعة الباسوسية الملغاه  -الخيريه 

 77/75/6773الصادر فى  336رقم 

 46/73/6766فى  وقد تم شطبه
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القناطر الخيرية  -باسوس :  فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه  -، بإسم جمال الدين حسن دمحم 60076التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ابو المنجا ملك جمال الدين حسن  -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

77/73/6773 

 46/73/6766به فى وقد تم شط

 

 

مركز القناطر  -باسوس : / فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه  -، بإسم جمال الدين حسن دمحم 60367التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –( محافظة القليوبية) ملك جمال الدين حسن دمحم  -شارع ترعة الباسوسية الملغاه  -الخيريه 

 77/75/6773ى الصادر ف 336رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 006: وعنوانه (  شركة توب كوزميتك ) ، بإسم دمحم نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 66337التسجيل رقم 

 77/77/6773الصادر فى  336والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة)-الجمالية  -شارع بورسعيد 

 46/73/6766به فى وقد تم شط

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65647التسجيل رقم 

 77/74/6744الصادر فى  746والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : لغذائية  وعنوانه ، بإسم نهرين للصناعات ا65643التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –رة المعادى القاه 73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65667التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65664التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766قد تم شطبه فى و

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65643التسجيل رقم 

 77/74/6744الصادر فى  746والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر المنطقة الصناعية الثانية  3: نع حلويات الرشيدى الميزان  وعنوانه ، بإسم شركة مصا60076التسجيل رقم 

 77/73/6773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )43/6شارع  63/63القطعة 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر المنطقة الصناعيةالثانية القطعة  3: ن  وعنوانه ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزا60070التسجيل رقم 

 77/73/6773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )43/6شارع  63/63

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة : وعنوانه (  حوت وشركاهعبد الفتاح ابراهيم ال)، بإسم الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 66376التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –, , , ,  (محافظة القاهرة)المنطقة الصناعية أ  50شارع  46767بلوك  6العبور قطعة رقم 

 77/73/6773الصادر فى  330رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65407التسجيل رقم 

 77/77/6747الصادر فى  777والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60667التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم والمشهر عنه 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –( محفظة القاهرة)المعادى  73ش  6-6-0شقة : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60664التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 
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 –( محافظة القاهرة)المعادى  73ش  6-6-0شقة :  ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60666التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –( محافظة القاهرة)المعادى  73ش  6-6-0ة شق: ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60666التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –( محافظة القاهرة)المعادى  73ش  6-6-0شقة :  ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60660التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333رقم والمشهر عنه بالجريدة العدد 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

محافظة )المعادى  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60665التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –( محافظة القاهرة)المعادى  73ش  6-6-0شقة : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60663التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / مركز العام ال: ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60667التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

محافظة )المعادى  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60663التسجيل رقم 

 77/47/6773الصادر فى  333عنه بالجريدة العدد رقم  والمشهر –( القاهرة

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 
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 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60377التسجيل رقم 

 77/76/6747الصادر فى  776والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766ى وقد تم شطبه ف

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65666التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ئية  وعنوانه ، بإسم نهرين للصناعات الغذا65666التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 60373التسجيل رقم 

 77/76/6747الصادر فى  776والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى القاهرة  73ش  6-6-0شقة / المركز العام : ، بإسم نهرين للصناعات الغذائية  وعنوانه 65660التسجيل رقم 

 77/44/6747الصادر فى  744والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766م شطبه فى وقد ت

 

 

شارع السادات سلطان سابقا متفرع  473: ، بإسم ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  وعنوانه 60530التسجيل رقم 

الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم محافظة الجبزة 

77/47/6773 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة : وعنوانه (  عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه)، بإسم الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 66370التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –, , , ,  (محافظة القاهرة)المنطقة الصناعية أ  50شارع  46767بلوك  6العبور قطعة رقم 

 77/73/6773الصادر فى  330رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 
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مدينة : وعنوانه (  عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه)، بإسم الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 66375التسجيل رقم 

دد والمشهر عنه بالجريدة الع –, , , ,  (محافظة القاهرة)المنطقة الصناعية أ  50شارع  46767بلوك  6العبور قطعة رقم 

 77/73/6773الصادر فى  330رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة العبور : وعنوانه (  دمحم أمين عبد الفتاح الحوت وشركاه)، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة 66373التسجيل رقم 

 330جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –( محافظة القاهرة)المنطقة الصناعية  50شارع  46767بلوك  6قطعة رقم 

 77/73/6773الصادر فى 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60335التسجيل رقم 

 77/75/6747لصادر فى ا 775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60333التسجيل رقم 

 77/75/6747الصادر فى  775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766قد تم شطبه فى و

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63357التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60366رقم التسجيل 

 77/74/6747الصادر فى  774والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : وعنوانه   ، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل60340التسجيل رقم 

 77/73/6773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 
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المنطقة الصناعية ب 07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60366التسجيل رقم 

 77/74/6747الصادر فى  774والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63363التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63367التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63363التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60535التسجيل رقم 

 77/73/6773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63363رقم التسجيل 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : تجميل  وعنوانه ، بإسم شركة ايفا لمستحضرات ال63307التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 
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بالمنطقة الصناعية  07 ، 63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63304التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63306التسجيل رقم 

 77/70/6744الصادر فى  743والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كتوبر السادسة بمدينة ا

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63306التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60533التسجيل رقم 

 77/73/6773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60337التسجيل رقم 

 77/75/6747الصادر فى  775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63300التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.ايفا لمستحضرات التجميل ش ، بإسم60333التسجيل رقم 

 77/75/6747الصادر فى  775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام :  م  وعنوانه.م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60333التسجيل رقم 

 77/75/6747الصادر فى  775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )السادسة بمدينة اكتوبر

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63305التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش60337التسجيل رقم 

 77/75/6747الصادر فى  775والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أكتوبر 3محافظة )ة اكتوبرالسادسة بمدين

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  63،  60القطع ارقام : م  وعنوانه .م.، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش63303التسجيل رقم 

 77/76/6744الصادر فى  745ه بالجريدة العدد رقم والمشهر عن –السادسة بمدينة اكتوبر 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –القاهرة  -محمود فهمى المنيل  0: ، بإسم يونيلكس للنظم االرشادية  وعنوانه 63476التسجيل رقم 

 77/73/6743الصادر فى  773بالجريدة العدد رقم 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

ان سانتا  5777كلوفرفيلد بلفد سويت  4374: ، بإسم شركة باتس اليكترونيكس ال ال سى  وعنوانه 63346لتسجيل رقم ا

 77/77/6746الصادر فى  706والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الواليات االمريكية  37070مونيكا ، كاليفورنيا 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

ان سانتا  5777كلوفرفيلد بلفد سويت  4374: بإسم شركة باتس اليكترونيكس ال ال سى  وعنوانه  ،63346التسجيل رقم 

 77/77/6746الصادر فى  706والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الواليات االمريكية  37070مونيكا ، كاليفورنيا 

 46/73/6766وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

: ة الدهانات الكيماوية سالم دمحم محمود سالم وطه دمحم محمود سالم  وعنوانه ، بإسم رويال لصناع63763التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –محافظة الجيزة / امتداد المنطقة الصناعية السادسة  76الجيزة قطعة رقم / مدينة السادس من اكتوبر 

 77/73/6746الصادر فى  700بالجريدة العدد رقم 

 63/73/6766وقد تم شطبه فى 

 

 

وعنوانه (  النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير ) ، بإسم احمد عبد الوهاب السيد شاهين 63377تسجيل رقم ال

 77/73/6746الصادر فى  705والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة)شارع وادى النيل المعادى  44: 

 63/73/6766وقد تم شطبه فى 

 


