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، بإسم شركة محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89073التسجيل رقم 

 09/11/4014الصادر فى  957والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد  448

 . - سم وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إ 09/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 448، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89077التسجيل رقم 

 09/11/4014الصادر فى  957والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   09/14/4044بتاريخ  قدم عنه طلب تدوين

 

 

 

 448، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89100التسجيل رقم 

 09/11/4014الصادر فى  957والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   09/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 448، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89101التسجيل رقم 

 09/11/4014الصادر فى  957ة العدد رقم والمشهر عنه بالجريد –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   09/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 448، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89104التسجيل رقم 

 09/11/4014الصادر فى  957والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اهرة( )محافظة الق -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   09/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

، بإسم شركة محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 89685التسجيل رقم 

 09/03/4015الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -بورسعيد شارع  448

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   09/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –لجديدة القاهرة, , , ,  ش اسوان مصر ا 6التسجيل رقم ، بإسم مؤسسة الكريم لتجارة و تصنيع االخشاب  وعنوانه : 

 الصادر فى  359والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   01/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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عقار التسجيل رقم ، بإسم شركة ابو السيوف للتجارة والصناعة المحدودة المسئولية  وعنوانه : دف الشوك الشارع العام ال

 الصادر فى  359والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شاغور بساتين  1417رقم 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   18/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 شركة توصية بسيطة  وعنوانه : -اكسفورد لالستيراد و التصدير  -التسجيل رقم ، بإسم اخوان حسن نصار و اوالده 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –قسم, , , ,   -شارع البحرية  63االسكندرية الجمرك 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   05/14/4044قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


