
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

 بيانات الوكيل الجديد اسم المالك  تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0014000 

 

جالكسوجروب ليمتد / شركة محدوده  15/01/0554 12/00/0554 5

المسئوليه تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 بريطانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0050540 

 

ثلها / هاله سماس للملكيه الفكريه ويم فورد موتور كومبانى . شركة متحدة 50/00/0505 02/01/0505 5

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  04 

 50ص ب  010شقه  01الدور  -سالم 

 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0050545 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  فورد موتور كمباني / شركة متحدة 50/00/0505 02/01/0505 00

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  04 

 50ص ب  010شقه  01الدور  -الم س

 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0040010 

 

شركة محدودة  -ان اى سى كوربوريشن 05/00/0521 05/00/0521 50

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040011 

 

شركة محدودة  -ان اى سي كوربوريشن 05/00/0521 05/00/0520 55

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040015 

 

 أ /سمر اللباد ان اي سي كوربوريشن محدودة المسئولية 05/00/0521 02/05/0520 52

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040014 

 

 أ /سمر اللباد ان اى س كوربورشين شركة محدودة 05/00/0521 02/00/0520 41

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040015 

 

شركة محدودة  -ان اى سى كوربوريشن  04/00/0521 02/00/0520 40

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040010 

 

 أ /سمر اللباد ان اى س كوربورشن 05/00/0521 02/00/0520 40

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0040010 

 

 أ /سمر اللباد ان اى سي كوربوريشن 04/00/0521 02/00/0520 40

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0042550 

 

شركة جالكسوسميثكالين ترايدنج سيرفيسيس  11/00/0521 02/05/0521 5

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ليمتد 

 وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

0042550 

 

 شركة جالكسوسميثكالين ترايدنج سيرفيسيس 11/00/0521 02/05/0521 5

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ليمتد 

 وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا

 أ /سمر اللباد

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

0051050 

 

وكيل  -د. يوسف ميخائيل رزق  شركه مساهمه -بيكتون ديكنسون آند كومباني  01/00/0555 02/00/0555 0

 براءات

-00500كود رقم  002ص ب  

 القاهره
 

0052001 

 

 أ /سمر اللباد  ايفو باس ج.م.ب.ه 00/05/0504 02/01/0504 01

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0000050 

 

هوندا جيكين كوجايوكابوشيكى كايشا شركة  15/01/0504 02/00/0505 01

 مساهمة منظمه وفقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

0005200 

 

فايزر برودكتس انك شركة مساهمة مؤلفة  00/04/0505 02/00/0505 5

 وفقا لقوانين كونيكتيكيوت

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0025002 

 

 عمرو مفيد الديب بانى ال ال سيذى جيليت كوم 01/00/0555 02/01/0555 0

 مصر  -القاهرة  - 0120ص . ب 
 



0005505 

 

 ناهد وديع رزق هوندا جيكين كوجيوكابوشيكي كايشا 10/00/0554 02/02/0555 01

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0050144 

 

 براءاتوكيل  -مراد محمد نصر  سيسمكس كوربوريشن 15/05/0550 02/00/0552 00

 القاهرة  -الحى الثامن  - 2514ص.ب 
 

0050144 

 

 مكتب / هدى سراج الدين سيسمكس كوربوريشن 15/05/0550 02/00/0552 00

 القاهرة  -الحى الثامن  - 2514ص.ب 
 

0055114 

 

 ناهد وديع رزق كارولينا هيريرا ليمتد شركة محدودة المسئولية 01/01/1004 02/02/1004 5

التيمورية جاردن سيتى ش عائشة  00

 القاهرة
 

0055115 

 

 ناهد وديع رزق كارولينا هيريرا ليمتد شركه محدوده المسؤليه 01/01/1004 02/02/1004 5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0055110 

 

 ناهد وديع رزق كارولينا هيريرا ليمتد شركة محدودة المسؤلية 01/01/1004 02/02/1004 00

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0055112 

 

 ناهد وديع رزق كارولينا هيريرا _ ليمتد ش محدودة المسؤلية 01/01/1004 02/02/1004 15

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0055511 

 

شركة امريكية  -جروف يواس ال ال سى 10/05/1002 02/00/1005 2

مؤلفة طبقا لقوانين والية  -ية محدودة المسئول

 الواليات المتحدة االمريكية -دويالوير 

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 010شقة  01الدور  04عمارة 

بانوراما  50مدينة نصر ـ ص .ب 

  00000القاهرة  -اكتوبر 
 

0055515 

 

شركة امريكية  -روف يو اس ال ال سى ج 00/05/1000 02/05/1005 01

 محدودة المسئولية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 010شقة  01الدور  04عمارة 

بانوراما  50مدينة نصر ـ ص .ب 

  00000القاهرة  -اكتوبر 
 

0055514 

 

شركة امريكية  -جروف يواس ال ال سى  15/05/1002 02/00/1005 2

مؤلفة طبقا لقوانين والية  -محدودة المسئولية

 الواليات المتحدة االمريكية . -ديال وير 

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 010شقة  01الدور  04عمارة 

بانوراما  50مدينة نصر ـ ص .ب 

  00000القاهرة  -اكتوبر 
 

0055510 

 

شركة امريكية  -جروف يواس ال ال سى  12/01/1005 02/00/1000 52

محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير الواليات المتحدة االمريكية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 010شقة  01الدور  04عمارة 

بانوراما  50مدينة نصر ـ ص .ب 

  00000القاهرة  -اكتوبر 
 

0050555 

 

مؤلفة طبقا لقوانين والية  -سيتي كروب ،انك  15/00/1005 02/00/1005 5

  ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0050540 

 

سيتيجروب ، انك مؤلفة طبقا لقوانين والية  02/01/1005 02/02/1005 50

  ويرديال

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0050522 

 

 -شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة  05/01/1005 02/02/1005 15

 مصر شركة مساهمة مصرية

 د. مجمد كامل مصطفى محمد

د. محمد كامل الكامل الستشارات 

شارع نبيل الوقاد الدقى  02القانونية 

 الجيزة
 

0050520 

 

 -شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة  05/01/1000 02/00/1005 50

 )شركة مساهمة(. -مصر 

وكيل  -د / محمد كامل مصطفى محمد 

 براءات

 جيزة  -الدقى  -ش نبيل الوقاد 02
 

0050525 

 

 -شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة  10/05/1005 02/00/1005 15

 همة مصريةشركة مسا -مصر 

وكيل  -د / محمد كامل مصطفى محمد 

 براءات

 جيزة  -الدقى  -ش نبيل الوقاد 02
 

0050500 

 

 -شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة  05/01/1000 02/00/1005 50

 مصر شركة مساهمة مصرية

 د. محمد كامل مصطفى محمد

د. محمد كامل الكامل الستشارات 

الوقاد الدقى شارع نبيل  02القانونية 

 الجيزة
 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله شركة  -ساندفيك انتلكتويل بروبرتى ايه بى  00/01/1005 02/02/1005 0 0055555



 وحيد احمد مساهمة سويدية مؤلفة طبقا لقوانين السويد 

عمارات العبور طريق صالح  04 

 50ص ب  010شقه  01سالم الدور 

  00000لقاهرة بانوراما اكتوبر ا
 

0055550 

 

ساندفيك انتلكتويل بروبرتى ايه بى شركة  15/00/1005 02/00/1005 2

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  04 

 50ص ب  010شقه  01الدور  -سالم 

 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0040500 

 

اسا ابلوى ا ب شركة عامة سويدية محدودة  00/02/1002 02/00/1000 5

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0041520 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -فورد موتور كمبانى  15/04/1002 02/05/1000 01

 وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

ملكيه الفكريه ويمثلها / هاله سماس لل

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  04 

 50ص ب  010شقه  01الدور  -سالم 

 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0045100 

 

شركه ذات  -شركه نقل اخوان ش ذ م م  15/00/1000 02/00/1005 00

 مسؤليه محدوده

 وجدى نبية عزيز

م . ج .  00500القاهرة  020ص ب 

 ع 
 

0045100 

 

 وجدى نبية عزيز ذات مسئولية محدودة -شركة نقل اخوان  15/00/1000 02/00/1005 5

ج . م .  00500القاهرة  020ص ب 

 ع 
 

0045101 

 

 وجدى نبية عزيز شركة نقل اخوان شركة ذات مسؤلية محدودة 15/00/1000 02/00/1005 00

ج . م .  00500القاهرة  020ص ب 

 ع 
 

0045105 

 

 وجدى نبية عزيز ذات مسئولية محدودة -شركة نقل اخوان  15/00/1000 02/00/1005 5

ج . م .  00500القاهرة  020ص ب 

 ع 
 

0045104 

 

شركة ذات مسئولية  -شركة نقل اخوان  15/00/1000 02/00/1005 00

 محدودة

 وجدى نبية عزيز

ج . م .  00500القاهرة  020ص ب 

 ع 
 

0040055 

 

نيوزالند ميلك براندز ليميتد شركة اعتيادية  02/00/1002 02/00/1005 5

 مؤلفة طبقا لقوانين نيوزيالند

 أ /سمر اللباد

   01522القرية الذكية  050ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0040100 

 

نيوزالند ميلك براندز ليميتد شركة اعتباريه  02/00/1002 02/05/1005 15

 قوانين نيوزيالندمؤلفة طبقا ل

 أ /سمر اللباد

   01522القرية الذكية  050ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0040100 

 

نيوزالند ميلك براندز ليميتد شركة اعتباريه  05/00/1002 02/05/1005 50

 مؤلفة طبقا لقوانين نيوزيالند

 أ /سمر اللباد

   01522القرية الذكية  050ص ب  

 ورية مصر العربيةاكتوبر جمه 0
 

0024020 

 

نيوزالند ميلك براندز ليميتد شركة اعتباريه  01/00/1002 02/00/1000 15

 مؤلفة طبقا لقوانين نيوزيالند

 أ /سمر اللباد

   01522القرية الذكية  050ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0055055 

 

-& مايورتز آيه بى شركة اتش & ام هينيس  00/00/1000 02/01/1002 15

  شركة مساهمة سويدية -

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00500الجزيرة  004ص ب 
 

0050050 

 

شركة  -أوتسوكا فارما سوتيكال كو ، ليمتد. 05/05/1000 02/00/1000 5

يابانية محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 اليابان

 أ /سمر اللباد

   01522القرية الذكية  050ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0102010 

 

شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات  01/00/1001 02/00/1005 5

 شركة مساهمة مصرية -التجميل 

 شاهيناز الجندى

 القاهره 00500-001ص.ب 
 

0102015 

 

شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات  10/00/1001 02/00/1005 55

 اهمة مصريةشركة مس --التجميل 

 شاهيناز الجندى

 القاهره 00500-001ص.ب 
 

0102050 

 

شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات  01/00/1001 02/00/1005 5

 شركة مساهمة مصرية --التجميل 

 شاهيناز الجندى

 القاهره 00500-001ص.ب 
 

0100400 

 

 يشيل مطيع جاد اللةم مؤسسة فردية -مصنع الرياض لألغذية  50/02/1005 02/04/1005 50

 0مدينة  -مدينة الفردوس  5ص ب 

 اكتوبر
 

 أ /سمر اللبادنيوزالند ميلك براندز ليميتد شركة اعتباريه  01/01/1000 02/00/1000 15 0110500



   01522القرية الذكية  050ص ب   مؤلفة طبقا لقوانين نيوزيالند 

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0140050 

 

 -شركة هونجتا توباكو) جروب( كوال تى دى  05/01/1000 02/04/1004 54

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين الصين

 سلوى ميخائيل رزق

 - 00500كود رقم  - 0002ص ب 

 القاهرة 
 

0145000 

 

 ناهد وديع رزق ايه ناتيرمان اند سى جى ام بى اتش  10/05/1005 02/00/1000 5

ئشة التيمورية جاردن سيتى ش عا 00

 القاهرة
 

0154500 

 

 ناهد وديع رزق اسباني -فرد  --جيللي اووميس  01/01/1001 02/05/1001 5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0154500 

 

 ناهد وديع رزق فرد -اسباني  -جيللي اووميس  00/00/1001 02/04/1001 15

ن سيتى ش عائشة التيمورية جارد 00

 القاهرة
 

0154501 

 

 ناهد وديع رزق فرد -اسباني الجنسية  -جيللي اووميس  00/00/1001 02/04/1001 55

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0154505 

 

 ناهد وديع رزق فرد -اسباني  -جيللي اووميس  00/00/1001 02/04/1001 40

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 اهرةالق
 

0154504 

 

 ناهد وديع رزق فرد -اسباني  -جيللي اووميس  00/00/1001 02/04/1001 45

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0155552 

 

شركة إيزو سيراتور اس . بى . ايه شركة  05/00/1005 02/00/1001 0

 شركة مساهمة -ايطالية 

 ماجدة هارون

 القاهرة  0540ص ب 
 

0150505 

 

شركة  -سي جيه سي جي في كو ليمتد  00/05/1005 02/04/1001 40

  محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0150240 

 

 ناهد وديع رزق سانوفي افنتيس دويتشالند جي أم بي أتش  50/05/1005 02/00/1005 5

ة التيمورية جاردن سيتى ش عائش 00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

0150205 

 

شركة متحدة  -شركة سيسمكس كوربوريشن  10/00/1004 02/04/1001 0

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

0150054 

 

كارلتون هوتيل كومبانى ، ال . ال  -ذى ريتز  12/05/1001 02/05/1001 45

شركة ذات مسئولية محدودة طبقا  --. سى 

 لقوانين والية ديالوير

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00500الجزيرة  004ص ب 

 

0150055 

 

 عمرو مفيد الديب ذى جيليت كومبانى ال ال سي 05/02/1001 02/05/1001 5

 مصر-القاهره- 0120ص ب 
 

0152450 

 

شركة امريكية  -ال ال سى  -فالف إنوفيشينز  10/00/1001 02/04/1001 0

 ذات مسئولية محدودة تألفت فى اوكالهوما

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0155001 

 

 -فرد  -محمد انفر زكي اودين انفيراللي  10/00/1004 02/01/1001 50

 يةسريالنكى الجنس

 مكتب د/ ذكى هاشم وشركاه

 شارع قصر النيل القاهره15
 

0155052 

 

-مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  05/00/1005 02/05/1001 40

 مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00

 القاهرة
 

0100050 

 

 مكتب د/ ذكى هاشم وشركاه فرد -محمد انفر زكي اودين انفيراللي  10/00/1004 02/05/1005 50

 شارع قصر النيل القاهره15
 

0101251 

 

شركة محدودة  -بالكريشنا إنداستريز ليمتد  01/00/1005 02/05/1005 01

 هندية

 محمود عادل

الملك الصالح كود رقم  0ص ب 

 القاهرة 00555
 

0101255 

 

شركة محدودة  ---بالكريشنا إنداستريز ليمتد  02/01/1005 02/00/1001 01

 هندية

 محمود عادل

الملك الصالح كود رقم  0ص ب 

 القاهرة 00555
 

0105452 

 

 -ش م ل  -انترناشيونال سباليرز اند سرفسز  05/01/1005 02/01/1001 0

 شركة مساهمة لبنانية -اوف شور 

 ناهد وديع رزق

سيتى ش عائشة التيمورية جاردن  00

 محمد فريد 015القاهرة ص ب 
 

 ناهد وديع رزقجالكسو سميثكالين انتيلكتيوال بروبرتي ليمتد  01/00/1000 02/04/1005 5 0105000



ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  00 شركة محدودة المسئولية - 

 القاهرة
 

0505110 

 

محدودة  شركة -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   50/00/1002 02/00/1000 55

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0505115 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   50/00/1002 02/00/1000 50

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0505150 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   50/00/1002  40

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0502000 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   10/00/1010 02/05/1005 50

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522ية القرية الذك 050ص ب  

 القاهرة 
 

0520512 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/05/1005 5

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0520510 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/05/1005 00

 جنوب افريقياالمسئولية ب

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0520550 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/05/1005 50

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0520551 

 

شركة محدودة  -ه بى اس ايه بنك ليمتد  اي 00/00/1010 02/05/1005 40

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0520555 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/05/1005 41

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525550 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 5

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525551 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 00

 قياالمسئولية بجنوب افري

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525554 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 50

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525555 

 

شركة محدودة  -يه بنك ليمتد  ايه بى اس ا 00/00/1010 02/01/1005 55

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525550 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 40

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525552 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 41

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525550 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 5

 المسئولية بجنوب افريقيا

 ر اللبادأ /سم

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525500 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 55

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525500 

 

شركة محدودة  -متد  ايه بى اس ايه بنك لي 00/00/1010 02/01/1005 50

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525501 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 55

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 



0525505 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 40

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 
 

0525504 

 

شركة محدودة  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد   00/00/1010 02/01/1005 41

 المسئولية بجنوب افريقيا

 أ /سمر اللباد

 01522القرية الذكية  050ص ب  

 القاهرة 

 


