
 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  

محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  ٨٠، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه :  ٤٠٦٦٨التسجيل رقم 
  ٠٧/١٠/٢٠١٧الصادر فى  ٧٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اللبان (محافظة االسكندرية)  -

 . -  يكون  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ل ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  ٨٠، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه :  ٤٠٦٦٩التسجيل رقم 
  ٠٧/١٠/٢٠١٧الصادر فى  ٧٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اللبان (محافظة االسكندرية)  -

 . -  عنوان الوكيل ليكون  بتغيير إسم و ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  ٨٠، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه :  ٤٠٦٧٠التسجيل رقم 
  ٠٧/١٠/٢٠١٧الصادر فى  ٧٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اللبان (محافظة االسكندرية)  -

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  ٨٠، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه :  ٣٦٨٨٤التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٦/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اللبان (محافظة االسكندرية)  -

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢اريخ قدم عنه طلب تدوين بت
  

 
  

شارع الباب  ٨٠اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه :  -، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم ٣٦٨٨٥التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٥/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية  -االخضر محمد احمد مزهر اللبان 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

شارع الباب  ٨٠اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه :  -، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم ٣٧٤٢٠التسجيل رقم 
  ٠٧/١٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٦٠لعدد رقم والمشهر عنه بالجريدة ا –االسكندرية  -االخضر محمد احمد مزهر اللبان 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

شارع الباب  ٨٠اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه :  -، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم ٤٠٦٦٧التسجيل رقم 
  ٠٧/١٠/٢٠١٧الصادر فى  ٧٩٤والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ية االسكندر -االخضر محمد احمد مزهر اللبان 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

  
شارع الباب  ٨٠اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه :  -، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم ٣٧٤٢٢التسجيل رقم 

  ٠٧/١٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٦٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية  -للبان االخضر قسم ا
 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٧/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

  

 
  

 -لوق ب شارع منصور باب ال ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة اليكبى للمواد الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –القاهرة, , , ,   -عابدين 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٨/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 -وق ب شارع منصور باب الل ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة اليكبى للمواد الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –القاهرة, , , ,   -عابدين 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٨/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -  التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -جيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   التس
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   
قم  والمشهر عنه بالجريدة العدد ر –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم شركة    -التسجيل رقم ، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 ٣٨شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : القطعة رقم    -إسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   التسجيل رقم ، ب
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –اكتوبر, , , ,   ٦ -المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم 
  الصادر فى 

 . -  م وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إس ٢٥/٠٥/٢٠٢٢قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 


