
يةجهاز تنمية التجارة الداخل  

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 

3331000 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  ش.ت.م.م -الشركة الشرقية ايسترن كومبانى  03/11/1031 30/31/1031 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331333 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية إيسترن كومبانى ش م م 11/30/1030 30/31/1030 03

 التوقيع

 ام جيزةش االهر 353
 

3331330 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 10/31/1035 30/31/1033 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331335 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 10/35/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 االهرام جيزة ش 353
 

3331330 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 13/31/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331313 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشرقية الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 10/35/1033 30/30/1030 03

 عالتوقي

 ش االهرام جيزة 353
 

3331311 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 13/31/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331503 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى 11/30/1033 30/30/1030 03

 عالتوقي

 ش االهرام جيزة 353
 

3331501 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش , م , م 11/30/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331501 

 

ن له حق م -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش , م , م 11/30/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331500 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى 31/11/1033 30/30/1030 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331505 

 

ش .ت  -ايسترن كومبانى  -الشركه الشرقيه  13/31/1033 30/35/1030 03

 .م .م

من له حق  -لناصر أشرف سعد عبد ا

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331500 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م 10/30/1031 30/30/1031 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3331001 

 

ش . .م  -ايسترن كومبانى  -الشركه الشرقيه  31/33/1033 30/30/1030 03

 .م

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر 

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3300131 

 

من له حق  -أشرف سعد عبد الناصر  ش.م.م -الشركة الشرقية ايسترن كومبانى  15/13/1003 30/30/1003 03

 التوقيع

 ش االهرام جيزة 353
 

3303000 

 

ليمتد ش ريكيت اند كولمان )اوفر سيز(  11/30/1005 30/33/1005 11

 محدودة المسئولية

شركة سماس للملكية الفكرية   هالة 

 وحيد محمد

 110شقة  11الدور  13عمارة رقم 

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  51نصر ص ب 

  11011القاهرة 
 

3103331 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1330 30/30/1330 5

 شركة مساهمة مصرية -

ش الشركات  0رياض منير رياض 

 الفواله  قسم عابدين القاهره 

ش الشركات  الفواله  قسم عابدين 0

 القاهره 
 



3101005 

 

شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/33/1333 30/31/1333 5

 / شركة مساهمة مصرية

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

ي للشركة ) من له حق الممثل القانون

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3100313 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه شركه  11/11/1333 30/30/1333 5

 مساهمه مصريه

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -الوبرا ا -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3100315 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  11/11/1333 30/30/1333 5

 شركة مساهمة مصرية

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3100310 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة  11/11/1333 30/30/1333 5

 مساهمة مصرية

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3100303 

 

شركة -المستلزمات الطبية ايفا فارما لالدوية و 11/11/1333 30/30/1333 5

 مساهمة مصرية

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3131031 

 

شركة ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  10/11/1311 30/30/1311 5

قا الحكام القانون شركة مساهمة مصرية طب -

 1000لسنة  0رقم 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3131030 

 

شركة ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  10/11/1311 30/30/1311 05

الحكام القانون  شركة مساهمة مصرية وفقا -

 01لسنة  05والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130330 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

ة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون شرك -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130330 

 

 -لمستلزمات الطبية شركة ايفا فارما لألدوية ا 10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون 

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130351 

 

ة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية شرك 10/31/1310 30/11/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130351 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 قاهرة ال -عابدين 
 

3130350 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -وبرا اال -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

 -رياض منير رياض ارمانيوس   -شركة ايفا فارما لألدوية المستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5 3130353



شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 يع (التوق

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130355 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/30/1310 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

للشركة ) من له حق الممثل القانوني 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130350 

 

شركة / ايفا فارما لألدوية والمستلزمات  10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام  -الطبية 

 05والقانون رقم  1000لسنة  0القانون رقم 

 1001لسنة 

 -مانيوس رياض منير رياض ار 

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130350 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130350 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130350 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

القانون  شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130303 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  10/11/1311 30/30/1311 5

ساهمة مصرية وفقا الحكام القانون شركة م -

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

3130301 

 

 -تلزمات الطبية شركة ايفا فارما لألدوية المس 10/11/1311 30/30/1311 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون 

لسنة  05والقانون رقم  1000لسنة  0رقم 

1001 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 

 


