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اكتوبر  6 -أ  349، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة  وعنوانه : قطعة 99833التسجيل رقم 

 63/64/3668الصادر فى  686والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 64/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

القطعة رقم  -م شركة بيراميدز للتجميل ) ش م م(  وعنوانه : شارع عبد العزيز طلعت حرب ، بإس93932التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –مدينة نصر )محافظة القاهرة(  -المنطقة السادسة  -المتفرع من شارع محمد المقريفى  262بلوك  8

 63/62/3663الصادر فى  683بالجريدة العدد رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -سوتو  3-21، بإسم شركة توشيبا اليف ستايل برودكتس & سيرفيسيس كوربوريشن  وعنوانه : 94496التسجيل رقم 

 63/61/3663الصادر فى  639والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كي يو ، طوكيو ، اليابان  -كوم ، شييودا  - 3كاندا 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 22، بإسم هالل العاشر وليد امين سالم هالل وشريكيه  وعنوانه : العاشر من رمضان جزء من 94213التسجيل رقم 

 63/62/3663الصادر فى  683والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أ )محافظة الشرقية(  6شرق المنطقة الصناعية 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

الحميد قاسم وشركاه ) الزهور للمنظفات الصناعية (  وعنوانه : حارة ، بإسم محى ابراهيم عبد 91813التسجيل رقم 

 63/69/3622الصادر فى  321والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –غنيم من شارع احمد زكى دار السالم القاهرة 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة الصناعية الثانية  243انه : قطعة ، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنو94236التسجيل رقم 

 63/62/3663الصادر فى  683والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر (  6السادس من اكتوبر ) محافظة 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

خلف شارع الوحدة ملك الشارقة  2، بإسم الشركة العالمية للمواد الغذائية  وعنوانه : صناعية رقم 94836التسجيل رقم 

 636والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة  4221االنا شيراز عبد الرازق ص . ب 

 63/63/3663الصادر فى 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 
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د فتحى وشركاه(  وعنوانه : / ، بإسم شركة هليثى لمنتجات الرعاية الصحية ) دكتور/ عادل محم91911التسجيل رقم 

 63/63/3663الصادر فى  636والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مصر الجديدة )محافظة القاهرة(  -شارع السباق  33

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

نوانه : / ، بإسم شركة هليثى لمنتجات الرعاية الصحية ) دكتور/ عادل محمد فتحى وشركاه(  وع91916التسجيل رقم 

 63/63/3663الصادر فى  636والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مصر الجديدة )محافظة القاهرة(  -شارع السباق  33

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم أحمد أنور مرسى وشريكيه ) الضحى للمواد الغذائية(  وعنوانه : العاشر من رمضان 94331التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة الشرقية(  HTالمنطقة الصناعية القطعة  - HT/Tصناعية القطعة المنطقة ال

 63/63/3663الصادر فى  636رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم أحمد أنور مرسى وشريكيه ) الضحى للمواد الغذائية(  وعنوانه : العاشر من رمضان 94336التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة الشرقية(  H /Tالمنطقة الصناعية القطعة  - HT/Tلمنطقة الصناعية القطعة ا

 63/63/3663الصادر فى  636رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -ن رمضان ، بإسم أحمد أنور مرسى وشريكيه ) الضحى للمواد الغذائية(  وعنوانه : العاشر م94333التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة الشرقية(  H /Tالمنطقة الصناعية القطعة  - HT/Tالمنطقة الصناعية القطعة 

 63/63/3663الصادر فى  636رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -: العاشر من رمضان  ، بإسم أحمد أنور مرسى وشريكيه ) الضحى للمواد الغذائية(  وعنوانه94338التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة الشرقية(  H /Tالمنطقة الصناعية القطعة  - HT/Tالمنطقة الصناعية القطعة 

 63/63/3663الصادر فى  636رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع عبد الرازق  3ر (  وعنوانه : ، بإسم طارق حلمى كامل وشركاه ) هيرولالستيراد والتصدي91133التسجيل رقم 

 63/66/3622الصادر فى  328والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االلف مسكن عين شمس القاهرة 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 
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 -شارع الجمهورية  26، بإسم شركة عنانى لالستيراد والتصدير ) العنانى اخوان(  وعنوانه :  96391التسجيل رقم 

 63/26/3629الصادر فى  346والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رشين )محافظة الجيزة( البد

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

 -شارع الجمهورية  26، بإسم شركة عنانى لالستيراد والتصدير ) العنانى اخوان(  وعنوانه :  96338التسجيل رقم 

 63/26/3629الصادر فى  346ريدة العدد رقم والمشهر عنه بالج –البدرشين )محافظة الجيزة( 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  96381التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –( )محافظة القاهرة -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  49وعنوانه : 

 63/64/3624الصادر فى  313العدد رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  96386التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -ية دائرة قسم االزبك -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  49وعنوانه : 

 63/64/3624الصادر فى  313العدد رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

،  963،  966، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 93363التسجيل رقم 

 – 23139الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26. ب .  بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص 64بلوك  968

 63/26/3628الصادر فى  866والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 36/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

،  963،  966، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 96816التسجيل رقم 

 – 23139الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26ع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب . بالقطا 64بلوك  968

 63/63/3624الصادر فى  316والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

نة بدر ، بإسم مودرن بالست لصناعة البالستيك محمد احمد مصطفى وشريكته  وعنوانه : مدي42323التسجيل رقم 

 832والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  13و القطعة رقم  38الصناعية المنطقة الصناعية قطعة رقم 

 63/62/3636الصادر فى 

 33/23/3633وقد تم شطبه فى 
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شارع عبد  23 -وفية ثرى اكت  وعنوانه : قويسنا المن -، بإسم جيهان ابراهيم عبد العظيم ابراهيم 98323التسجيل رقم 

 63/69/3624الصادر فى  312والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الرحيم ابو زيد خلف هندسة الرى محافظة المنوفية 

 96/23/3633وقد تم شطبه فى 

 

 

ع عبد شار 23 -ثرى اكت  وعنوانه : قويسنا المنوفية  -، بإسم جيهان ابراهيم عبد العظيم ابراهيم 98336التسجيل رقم 

 63/69/3624الصادر فى  312والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الرحيم ابو زيد خلف هندسة الرى محافظة المنوفية 

 96/23/3633وقد تم شطبه فى 

 


