
از تنمية التجارة الداخليةجه  

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0059000 

 

ذات  -انتر بيرفيومس )سويس( إس إيه أر إل  59/00/5990 00/00/5990 3

 مسئولية محدودة

 سماس للملكية الفكرية

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  05نصر ص ب 

 55855القاهرة 
 

0038000 

 

 محمود عادل عبد الحميد سئوليةسيات ليمتد شركة هند ية محدودةالم 05/00/5990 00/05/5990 50

الملك الصالح كود رقم  9ص ب 

 القاهرة 55009
 

0038095 

 

 أ /سمر اللباد كانون كابوشكى كايشا 59/00/5990 00/00/5990 9

   50000القرية الذكية  500ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0000059 

 

ساهمة طبقا لقوانين كونفاتيك انك شركة م 35/00/5909 00/00/5909 50

 ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0000095 

 

كونفاتيك أنك شركة مساهمة نظمت طبقا  00/00/5909 00/55/5908 50

 لقوانين ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 يدمحمد فر 509القاهرة ص ب 
 

0000090 

 

كونفاتيك أنك شركة مساهمة نظمت طبقا  00/00/5909 00/55/5908 50

 لقوانين ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0009000 

 

شركة  -ليمتد  -سوميتو مو كيميكال كمبانى  00/00/5980 00/09/5983 3

 يابانية محدودة

 هد وديع رزقنا

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0009000 

 

 ناهد وديع رزق سومينومو كيميكال كمبانى ليمتد 50/50/5989  5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0009008 

 

 اهد وديع رزقن ليمتد -سومثيومو كيمكال كمبانى  00/00/5980  0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0009009 

 

 ناهد وديع رزق سوميتومو كيميكال كمباني 50/09/5983 00/03/5983 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0090099 

 

فؤاد بدير سالمه حنيش )رئيس مجلس  والمنظفات شركة النيل للزيوت 55/50/5989 00/00/5989 3

 االدارة والعضو المنتدب للشركة(

قسم االزبكية  القاهرة  -ش عرابى  33

 القاهرة 0005ص ب 
 

0090090 

 

فؤاد بدير سالمه حنيش )رئيس مجلس  شركة النيل للزيوت والمنظفات 00/05/5989 00/09/5980 09

 االدارة والعضو المنتدب للشركة(

قسم االزبكية  القاهرة  -ش عرابى  33

 القاهرة 0005ص ب 
 

0095909 

 

 ناهد وديع رزق االنماء الصناعى ) اندفكو ( ش .م .م 59/00/5988 00/05/5988 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0093800 

 

 أ/هدى عبد الهادى انك-شركة ليوبرنت والدواير  00/00/5989 00/50/5980 30

 االسكندرية5550ص.ب.
 

0090999 

 

 أ /سمر اللباد كانون كابوشيكىكايشا 58/55/5989 00/08/5989 59

   50000القرية الذكية  500ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0090008 

 

شركة محدودة  -اولفلكس نيوزيالند ليمتد  50/00/5988 00/05/5988 05

 المسئولية

 س للملكية الفكريةسما

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 

0008858 

 

 ناهد وديع رزق هاويار كوربوشين _ ليمتد 50/09/5998 00/00/5990 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0008859 

 

 ناهد وديع رزق تحدةشركة م -هاوبار كوربوريشن ليمتد  53/00/5998 00/50/5990 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50



 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0080303 

 

جاب ) اى تى ام ( انك شركة مساهمة مؤلفة  53/03/5990 00/05/5993 00

 وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 سماس للملكية الفكرية

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 

0080300 

 

جاب ) اى تى ام ( انك شركة مساهمة مؤلفة  53/03/5993 00/50/5990 00

 وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 سماس للملكية الفكرية

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  05ص ب  -نصر 

 55855القاهرة 
 

0080305 

 

يك ) اى تى ام ( شركة مساهمة بانانا ريبيل 53/03/5990 00/09/5990 58

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 سماس للملكية الفكرية

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 

0080300 

 

بانانا ريبليك ) اى تى ام ( انك شركة مساهمة  53/03/5990 00/09/5990 00

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 اس للملكية الفكريةسم

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 

0080303 

 

بانانا ريبيليك ) اى تى ام ( انك شركة مساهمة  00/00/5990 00/50/5990 00

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 سماس للملكية الفكرية

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 

0080300 

 

 -م-م-شركة النيل للزيوت والمنظفات ش 00/09/5998 00/03/5990 09

 شركة مساهمة مصرية

فؤاد بدير سالمه حنيش )رئيس مجلس 

 االدارة والعضو المنتدب للشركة(

قسم االزبكية  القاهرة  -ش عرابى  33

 القاهرة 0005ص ب 
 

0080305 

 

فؤاد بدير سالمه حنيش )رئيس مجلس  ش.م.مشركة النيل للزيوت والمنظفات  09/03/5990 00/03/5990 09

 االدارة والعضو المنتدب للشركة(

قسم االزبكية  القاهرة  -ش عرابى  33

 القاهرة 0005ص ب 
 

0500990 

 

بايونير هاي بريد انترناشيونال انك شركة  00/50/0000 00/09/0000 35

 مساهمة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509ة ص ب القاهر
 

0500839 

 

 ناهد وديع رزق سوميتومو كيميكال كومبانى ليمتد 53/03/0000 00/09/5999 5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0508500 

 

 ناهد وديع رزق تويو انك اس سى هولدينجز كو ليمتد 08/08/0000 00/00/0005 0

يمورية جاردن سيتى ش عائشة الت 50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500090 

 

ببسيكوانك شركة متحدة امريكيه مؤلفة طبقا  59/00/0009 00/08/0000 30

 لقوانين والية نورث كارولينا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500099 

 

كايشا مياكى ديزاين جيموشو)  -كابوشيكى 05/00/0000 00/09/0009 3

وتتاجر ايضا باسم مياكى ديزاين ستوديو( 

 شركة مساهمة يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500000 

 

كابوشيكى كايشا مياكى ديزاين  50/00/0000 00/03/0009 05

مياكى ديزاين جيموشووتتاجر ايضا باسم 

 ستوديو( شركة مساهمة يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500005 

 

كابوشيكى كايشا مياكى ديزاين جيموشو)  00/50/0008 00/00/0008 00

وتتاجر ايضا باسم مياكى ديزاين ستوديو( 

 شركة مساهمة يابانية

 قناهد وديع رز

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500903 

 

تارجت براندز ، انك شركة مساهمة تالفت  50/00/0000 00/50/0000 9

 بموجب قوانين الواليات المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500900 

 

 ناهد وديع رزق تارجت براندز ، انك شركة مساهمة 00/03/0000 00/50/0000 59

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0500900 

 

 ناهد وديع رزق تارجت براندز ، انك شركة مساهمة 00/00/0000 00/05/0009 05

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0509989 

 

 عمرو مفيد الديب ستاربكس كوربوريشن ش م 00/00/0009 00/08/0000 50

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509990 

 

 عمرو مفيد الديب ستاربكس كوربوريش ش. م 00/00/0009 00/08/0000 08

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 



0509990 

 

 عمرو مفيد الديب ستار بكس كوربوريشن ش.م. 00/00/0009 00/08/0000 30

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509993 

 

ستار بكس كوربوريشن شركة مساهمة قائمة  00/00/0009 00/09/0000 30

 ومؤلفة وفقا لقوانين والية واشنطن

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509990 

 

شركة ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة  00/00/0009 00/08/0000 30

قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين واشنطن بالواليات 

 المتحدة االمريكية

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 

 

0509999 

 

 عمرو مفيد الديب ستاربكس كوربوريشن ش.م 00/00/0009 00/08/0000 30

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509998 

 

 عمرو مفيد الديب شركة ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة 00/00/0009 00/08/0000 30

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509999 

 

شركة مساهمه قائمة  -ستاربكس كوربوريشن  00/50/0009 00/08/0000 30

ومؤلفة وفقا لقوانين والية واشنطن بالواليات 

 المتحدة االمريكية

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5009. ب  ص

 

0509000 

 

 عمرو مفيد الديب شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  00/00/0009 00/08/0000 30

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0509009 

 

ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة مولفة  00/00/0009 00/08/0000 00

وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن بالواليات 

 المتحدة االمريكية

 دينا عمرو مفيد الديب

 القاهرة  5009ص.ب 

 

0509000 

 

شركة ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة  00/00/0000 00/50/0000 30

 امريكية مؤسسة وفق قوانين والية وشنطن

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب 
 

0590000 

 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  -برود كشترانك  كينيث كولى 50/09/0000 00/00/0009 3

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0500000 

 

شركة  --كى براندز انترناشيونال ليمتد  50/00/0000 00/00/0009 3

 خاضعة لقوانين كاليفورنيامحدودة 

 أ /سمر اللباد

   50000القرية الذكية  500ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0593939 

 

كابوشيكى كايشا توشيبا وتتاجر بأسم توشيبا  03/50/0008 00/00/0008 5

شركة مساهمة قائمة ومؤلفة  -كوربوريشن 

 وفقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

شة التيمورية جاردن سيتى ش عائ 50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0599999 

 

شركة محدودة  -رافلز انترناشيونال ليمتد 59/08/0009 00/09/0008 39

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0000909 

 

 ميشيل مطيع جاد اللة برود انك -ماستر بالنت  08/09/0009 00/03/0009 5

 9مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 اكتوبر
 

0050990 

 

شركة محدوده المسئوليه  -بينتلى موتور ليميتد  00/08/0055 00/09/0050 39

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق

سيتى ش عائشة التيمورية جاردن  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0050993 

 

شركة محدوده  --بينتلى موتورز ليمتد  59/50/0055 00/05/0055 30

المسئوليه تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0059000 

 

شركة محدودة  --بينتلى موتور ليميتد  50/00/0055 00/00/0050 9

المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0059008 

 

بينتلى موتورز ليمتد )شركة محدودة  00/09/0055 00/50/0050 55

ئمة طبقا لقوانين المسئولية( تاسست وقا

 المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0059009 

 

شركة محدودة المسئولية  -بينتلى موتور ليميتد  50/00/0055 00/00/0050 50

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق

يمورية جاردن سيتى ش عائشة الت 50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0059000 

 

شركة محدودة  --بينتلى موتورز ليميتد  50/00/0055 00/00/0050 08

المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0059003 

 

شركة محدودة المسئولية  -بينتلى موتور ليميتد  50/00/0055 00/00/0050 39

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 



0000005 

 

شركة ذات مسئولية  --شركة روتام ليمتد  50/00/0050 00/00/0050 0

 ودة مؤلفة طبقا لقوانين الصينمحد

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0030009 

 

وهى شركة ذات  --شركة روتام ليمتد  00/55/0050 00/00/0050 5

 مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الصين

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0030030 

 

وهى شركة ذات  --شركة روتام ليمتد  00/55/0050 00/00/0050 0

 مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الصين

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0030385 

 

شركة ذات  -بى اتش هويكست جى ام  00/05/0055 00/00/0050 0

 مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0030058 

 

شركة  -ليمتد  -سوميتومو كيميكال كومباني  00/55/0050 00/00/0050 0

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

سيتى ش عائشة التيمورية جاردن  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0030059 

 

شركة  -ليمتد  -سوميتومو كيميكال كمباني  00/55/0050 00/00/0050 35

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0033000 

 

س ، ال ال سي شركة محدودة ري/ماك 00/09/0050 00/50/0055 39

المسؤلية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0030009 

 

شركة مساهمة  --ذى كرتون نتورك إنك  50/00/0050 00/09/0055 9

 مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  50

 محمد فريد 509القاهرة ص ب 
 

0003909 

 

اللؤلؤه  -عبد العزيز على عبد العزيز وشركاه  50/00/0053 00/00/0050 0

 شركة توصية بسيطة - للمنظفات الصناعية

 تامر رشدى ذكى

 -مصر القديمة   -حسن االنور  559  

 القاهرة
 

0000500 

 

شركة محدودة  -شركة الشرقية لاللكترونيات  50/00/0050 00/00/0050 9

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

وكالء  -عبد الحميد عادل عبد الحميد 

 براءات

كورنيش  -ش قسم مصر القديمه  50

 القاهرة -المعادى 
 

0000503 

 

شركة محدودة  -شركة الشرقية لاللكترونيات  50/00/0050 00/00/0050 00

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

وكالء  -عبد الحميد عادل عبد الحميد 

 براءات

كورنيش  -ش قسم مصر القديمه  50

 القاهرة -المعادى 
 

0000098 

 

ة إيزو سيراتور اس . بى . ايه شركة شرك 59/55/0053 00/08/0050 8

 شركة مساهمة -ايطالية 

عماد  -خالد عبد العزيز عبد السالم 

 محمد قنصوه

 -عمارات الجيزة  -ش النصر  00

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

0000099 

 

شركة إيزو سيراتور اس . بى . ايه شركة  59/55/0053 00/08/0050 8

 شركة مساهمة -ايطالية 

عماد  -عبد العزيز عبد السالم خالد 

 محمد قنصوه

 -عمارات الجيزة  -ش النصر  00

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

0000900 

 

شركة إيزو سيراتور اس . بى . ايه شركة  59/55/0053 00/08/0050 8

 شركة مساهمة -ايطالية 

عماد  -خالد عبد العزيز عبد السالم 

 محمد قنصوه

 -لجيزة عمارات ا -ش النصر  00

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

0000905 

 

شركة إيزو سيراتور اس . بى . ايه شركة  59/55/0053 00/08/0050 8

 شركة مساهمة -ايطالية 

عماد  -خالد عبد العزيز عبد السالم 

 محمد قنصوه

 -عمارات الجيزة  -ش النصر  00

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

0000900 

 

شركة  -شركة إيزو سيراتور اس . بى . ايه  58/55/0053 00/08/0050 8

 شركة مساهمة -ايطالية 

عماد  -خالد عبد العزيز عبد السالم 

 محمد قنصوه

 -عمارات الجيزة  -ش النصر  00

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

0009300 

 

 ية الفكريةسماس للملك شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما ايه جي  59/00/0050 00/00/0050 0

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب 

55855 
 



0090880 

 

شركة مساهمة  -يلديز هولدينج ايه . اس  05/09/0053 00/55/0050 30

 تركية

 ميشيل مطيع جاد اللة

 9مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 اكتوبر
 

0093090 

 

 طارق محمود بدران تايالندية شركة -ليمتد  -سى بى إنترتريد كو  59/05/0059 00/55/0050 09

 55090الرقم البريدى  500ص ب 

 رمسيس القاهرة 
 

0093098 

 

 طارق محمود بدران ش تايالندية -ليمتد  -سى بى إنترتريد كو  59/05/0059 00/55/0050 30

 55090الرقم البريدي  500ص.ب 

 القاهره -رمسيس 
 

0090085 

 

-شركة مساهمة عامة  -العقارية  شركة اعمار 50/09/0053 00/03/0053 30

 امارتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى الجيزة 038
 

0090080 

 

شركة مساهمة عامة  -شركة اعمار العقارية  50/09/0053 00/03/0053 39

 امارتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى الجيزة 038
 

0090080 

 

-اهمة عامة شركة مس -شركة اعمار العقارية  59/08/0059 00/03/0059 39

 امارتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى الجيزة 038
 

0090080 

 

شركة مساهمة عامة  -شركة اعمار العقارية  09/03/0050 00/50/0053 30

 امارتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى الجيزة 038
 

0000083 

 

 --دبليو اتش سميث ريتيل هولدنجز ليمتد  55/55/0050 00/08/0053 59

 نية متحدة قابضةشركة بريطا

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0000080 

 

 -دبليو اتش سميث ريتيل هولدنجز ليمتد  55/55/0050 00/55/0053 30

 ريطانية متحدة قابضةشركة ب

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0080008 

 

 رو مفيد الديبدينا عم شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  53/09/0059 00/03/0050 50

 القاهرة  5009ص.ب 
 

0395009 

 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  سناب انك 50/00/0059 00/50/0058 9

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة

 


