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القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إسم  ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١بتاريخ قدم عنه طلب تدوين 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  دد رقم  الصادر فى والمشهر عنه بالجريدة الع –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –بر اكتو ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -صناعية الثالثة المنطقة ال -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤ية محدودة  وعنوانه : قطعة شركة ذات مسئول  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -ت الغذائية  التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعا

  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 
 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  التسجيل رقم ،
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  كيل ليكون  بتغيير إسم وعنوان الو ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنكقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١يخ قدم عنه طلب تدوين بتار
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  الصادر فى   والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنكقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –,  اكتوبر, , ,  ٦مدينة  -المنكقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -اعية الثالثة المنطقة الصن -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤ شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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القطاع  - ٢٤ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  شركة -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 

  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 
 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -تاج الملوك للصناعات الغذائية  التسجيل رقم ، بإسم شركة 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  م وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إس ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة   -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١ن بتاريخ قدم عنه طلب تدوي
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  دد رقم  الصادر فى والمشهر عنه بالجريدة الع –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  اكتوبر ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -ة الصناعية الثالثة المنطق -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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القطاع  - ٢٤: قطعة شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 

  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 
 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  التسجيل رقم ، بإسم
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  يكون  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ل ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  ادر فى والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الص –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

القطاع  - ٢٤شركة ذات مسئولية محدودة  وعنوانه : قطعة  -التسجيل رقم ، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –اكتوبر, , , ,   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -الغذائى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ١٦/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 
  

 –الجيزة, , , ,   -الهرم  -ب حدائق االهرام  ٨٩التسجيل رقم ، بإسم محمود عبد الشافى عطيفى جمعه   وعنوانه : 
  م  الصادر فى والمشهر عنه بالجريدة العدد رق

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢١/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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دمياط, , , ,   -دمياط الجديدة  - ٤م  - ٧٥عمارة  ٣٦التسجيل رقم ، بإسم احمد محمد فريد محمود عطية   وعنوانه : شقة 

  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –
 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٢٧/٠٩/٢٠٢١طلب تدوين بتاريخ  قدم عنه

  

 
  

 –البحيرة, , , ,   -دمنهور  -التسجيل رقم ، بإسم رضوى سامى محمد الفرماوى   وعنوانه : ش عبد السالم الشاذلى 
  والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى 

 . -  بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   ٠٢/٠٩/٢٠٢١قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
  

 


