
 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

، بإسم مفدى لمعى مساك شحاتة )الفادى للمنتجات الورقية (  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز 31763التسجيل رقم 

الصادر فى  747والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اسيوط )محافظة أسيوط(  -القوصية بملك نادى لمعى مساك 

77/70/3763 

 . - غيير إسم وعنوان الوكيل ليكون  بت 73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

المنطقة الصناعية  -التسجيل رقم ، بإسم عصام عمر فارس وشريكيه ) رويال ستار للبالستيك(  وعنوانه : مدينة بدر 

 الصادر فى  537والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ب )محافظة القاهرة(, , , ,   33قطعة  -الثالثة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   33/73/3736بتاريخ  قدم عنه طلب تدوين

 

 

 

المنطقة الصناعية  -التسجيل رقم ، بإسم عصام عمر فارس وشريكيه ) رويال ستار للبالستيك(  وعنوانه : مدينة بدر 

 فى الصادر  537والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ب )محافظة القاهرة(, , , ,   33قطعة  -الثالثة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   33/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  31 -الدور السادس  177التسجيل رقم ، بإسم شركة ميالنو فارما   وعنوانه : شقة 

 فى  الصادر 537والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,   -عابدين 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   61/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

، الواليات المتحدة  64337دك روود ، بافلو ، إن واى  707التسجيل رقم ، بإسم ديريك كوربوريشن  وعنوانه : رقم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –االمريكية, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   64/76/3736نه طلب تدوين بتاريخ قدم ع

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 ة العدد رقم  الصادر فى والمشهر عنه بالجريد –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -قة الصناعية الثالثة المنط -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34ة شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطع  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة شركة ذات   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -صناعات الغذائية  التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك لل

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  التسجيل 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - يل ليكون  بتغيير إسم وعنوان الوك 36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 

 ر فى والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصاد –اكتوبر, , , ,   1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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القطاع  - 34شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 

 لمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى وا –اكتوبر, , , ,   1مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   36/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -و القطعة رقم و  -التسجيل رقم ، بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الكيماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -ة جنوب المنطقة الصناعية الخامس

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -قطعة رقم و و ال -التسجيل رقم ، بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الكيماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -جنوب المنطقة الصناعية الخامسة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -و القطعة رقم و  -يماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون التسجيل رقم ، بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الك

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -جنوب المنطقة الصناعية الخامسة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -و القطعة رقم و  -بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الكيماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون  التسجيل رقم ،

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -جنوب المنطقة الصناعية الخامسة 

 . - ان الوكيل ليكون  بتغيير إسم وعنو 73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 -و القطعة رقم و  -التسجيل رقم ، بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الكيماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -جنوب المنطقة الصناعية الخامسة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   73/73/3736ب تدوين بتاريخ قدم عنه طل

 

 

 

 -و القطعة رقم و  -التسجيل رقم ، بإسم شركة الوطنية لالسمدة و الصناعات الكيماوية   وعنوانه : القطعة رقم بدون 

 بالجريدة العدد رقم  الصادر فى والمشهر عنه  –المنوفية, , , ,   -مدينة السادات  -جنوب المنطقة الصناعية الخامسة 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   73/73/3736قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


