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 –)محافظة االسكندرية(  -، بإسم شركة برج العرب للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 36063التسجيل رقم 

 08/00/2002الصادر فى  827والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   03/03/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -القلج  -ش مصنع الصابون  0مصنع توتو لصناعى البويات  وعنوانه :  -حمادة امام صديق محمود التسجيل رقم ، بإسم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –الخانكة بملك امام صديق محمود, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   06/00/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

ش عبد  00شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -رقم ، بإسم شركة ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات التسجيل 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –مصر الجديدة, , , ,   -السالم فريد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   00/00/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

ش عبد  00شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -رقم ، بإسم شركة ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات التسجيل 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –مصر الجديدة, , , ,   -السالم فريد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   00/00/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

ش عبد  00شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -رقم ، بإسم شركة ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات التسجيل 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –مصر الجديدة, , , ,   -السالم فريد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   00/00/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

ش عبد  00شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -رقم ، بإسم شركة ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات التسجيل 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –مصر الجديدة, , , ,   -السالم فريد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   00/00/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 37شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم   -رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  التسجيل 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   6 -المنطقة الصناعية الثانية  38جزء من القطعة رقم  33القطعة رقم 

 الصادر فى 

 . - ير إسم وعنوان الوكيل ليكون  بتغي 02/07/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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 37شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم   -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   6 -المنطقة الصناعية الثانية  38جزء من القطعة رقم  33القطعة رقم 

 در فى الصا

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   20/08/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 37شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم   -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –, , , ,  اكتوبر 6 -المنطقة الصناعية الثانية  38جزء من القطعة رقم  33القطعة رقم 

 الصادر فى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   02/07/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطعة  37شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم  -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر  –اكتوبر, , , ,   6 -المنطقة الصناعية الثانية  38عة رقم جزء من القط 33رقم 

 فى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   02/07/2020قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


