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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  

 ٤٤٣، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ٣٤٣٨٩التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣د نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ، بإسم محم٣٤٣٩٠التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣وى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقا٣٤٤١٦التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –(محافظة القاهرة)  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣كوزميتك )  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب ٣٥٣١٠التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٢/٢٠١١الصادر فى  ٧١٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ٣٤٣٩٢التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  - الجمالية  -بورسعيد شارع 

  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ٣٥٣١١التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٢/٢٠١١الصادر فى  ٧١٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 ٤٤٣، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ( شركة توب كوزميتك )  وعنوانه : ٣٤٣٩٣التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤م والمشهر عنه بالجريدة العدد رق –القاهرة  - الجمالية  -شارع بورسعيد 
  ٠٨/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 
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ش الشيخ محمد الغزالى الدقى جيزة  ٣، بإسم جيلى لصناعات البالستيك التخصصية  وعنوانه : ٣٦٣٢٧التسجيل رقم 

  ٠٧/٠٤/٢٠١٠الصادر فى  ٧٠٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – ١٢٣١١
  ١٦/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  
، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة (عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه)  وعنوانه : مدينة العبور ٣٤٢٧٠تسجيل رقم ال

 ٦٩٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية أ (محافظة القاهرة)  ٥٤شتره  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم 
  ٠٧/٠٥/٢٠٠٩الصادر فى 

  ١٧/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

جوتيبورج (  ٤٠٥٠٣ -، بإسم شركة اس سى ايه هيو جين برودكتس ايه بى  وعنوانه : اس ايه ٣٦١٩٧التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٤/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٢والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السويد) 

  ٢١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

طريق فنيفشنيغ ، مقاطعة تانوى ،  ١قسم  ١ - ٥٣٩:  ، بإسم شركة نان كاى لوك كو  وعنوانه٣٦٧٢٣التسجيل رقم 
الصادر فى  ٧٤٩والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –، تايوان ( جمهورية الصين الشعبية )  ٤٢٧مدينة تايشانغ 

٠٧/٠١/٢٠١٤  
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

والمشهر  –عجلتون ، كسروان ، بيروت ، لبنان ، بإسم شركة اندفكو ليمتد  وعنوانه : تلة السفير ، ٣٦٧٧٧التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢عنه بالجريدة العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

والمشهر  –، بإسم شركة اندفكو ليمتد  وعنوانه : تلة السفير ، عجلتون ، كسروان ، بيروت ، لبنان ٣٦٧٧٦التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢عنه بالجريدة العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٧٠٨٤التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/١١/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٩عنه بالجريدة العدد رقم والمشهر 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 
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،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٧٠٨٥التسجيل رقم 

 – ١٢٥٧٣مز البريدى الر -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨
  ٠٧/١١/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٩والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

الدور الثانى  ٢٣رويال فروتس  وعنوانه : .شقة  -، بإسم احمد عطيه عبد المنعم عطيه وشريكه ٣٧٤٨٢التسجيل رقم 
والمشهر عنه  –هة االستثمارى عمارات ميلسا القاهرة مشروع النز - ش حسن افالطون ارض الجولف  ١بالعقار 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٥الصادر فى  ٧٦٧بالجريدة العدد رقم 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

المنطقة  -، بإسم الشركة المصرية للمعلبات امريكانا  وعنوانه : مدينه السادس من أكتوبر ٣٧٦٣١التسجيل رقم 
 ٧٦٨والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –(محافظة الجيزة)  ٣٦القطعة رقم  ٤٦قطعة رقم ال ٣٨القطعة  -الصناعية الثالثة 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٥الصادر فى 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه (شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية )  ٣٦٧٨٧التسجيل رقم 
والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية (محافظة القاهرة )  -الدور الثانى  -ريحانى شارع نجيب ال ٤٣وعنوانه : 
  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه (شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية )  ٣٦٧٨٨التسجيل رقم 
والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية (محافظة القاهرة )  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  ٤٣ه : وعنوان

  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢العدد رقم 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

التجارية )   ، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه (شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت٣٦٧٨٩التسجيل رقم 
والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية (محافظة القاهرة )  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  ٤٣وعنوانه : 
  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

والتصدير والتوكيالت التجارية )  ، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه (شركة فينوس لالستيراد ٣٦٧٩٠التسجيل رقم 
والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية (محافظة القاهرة )  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  ٤٣وعنوانه : 
  ٠٧/٠٤/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٢العدد رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 
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ش الكروم  ١٣كوللصناعات البالستيكية  وعنوانه : زر - ، بإسم منهل محمد حسن وشركاه ٣٦٧٧١التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٣/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥١والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المهندسين الجيزة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -شارع الفيوم مصر الجديدة  ٩، بإسم طارق ابراهيم وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه : ٣٦٧٤٥التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -شارع الفيوم مصر الجديدة  ٩، بإسم طارق ابراهيم وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه : ٣٦٨٩٣التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٨/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٦م والمشهر عنه بالجريدة العدد رق –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -شارع الفيوم مصر الجديدة  ٩، بإسم طارق ابراهيم وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه : ٣٦٨٩٤التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٨/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٦والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -شارع الفيوم مصر الجديدة  ٩، بإسم طارق ابراهيم وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه : ٣٦٨٦٢التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٧/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٥والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -شارع الفيوم مصر الجديدة  ٩وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه :  ، بإسم طارق ابراهيم٣٦٨٦٣التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٧/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٥والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

 -الفيوم مصر الجديدة  شارع ٩، بإسم طارق ابراهيم وجيه محمد مظلوم ابراهيم حمدى  وعنوانه : ٣٦٧٦١التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٣/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥١والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة 
  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  
بلوك  ١٦٦شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : القطعة رقم  -، بإسم شركة داس جروب ٣٨٣١٤التسجيل رقم 

 ٧٦٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القليوبية  - ج مدينة العبور  المنطقة الصناعية ب ، - صناعات صغيرة 
  ٠٧/١٢/٢٠١٤الصادر فى 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

أ ش التمبكشية الجمالية  ٧السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله ٣٦٩٩٢التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٤يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –القاهرة 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

أ ش التمبكشية الجمالية  ٧السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله ٣٦٩٩٣التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

أ ش التمبكشية الجمالية  ٧السنس المجاهد للتجارة  وعنوانه :  -، بإسم احمد صالح محمد حويله ٣٦٩٩١التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

  ١١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 
  

وفاروق محمد حسين وشركاه (مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات)  ، بإسم شركة محمد وعمر٣٩١٦٢التسجيل رقم 
والمشهر عنه  –وعنوانه : أبو زعبل البلد م الخانكة خارج الزمام العكرشة بملك فاروق محمد حسين (محافظة القاهرة) 

  ٠٧/١٢/٢٠١٧الصادر فى  ٧٩٦بالجريدة العدد رقم 
  ٢١/٠١/٢٠٢٣وقد تم شطبه فى 

 


