
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

 ل الجديدبيانات الوكي اسم المالك  تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0003000 

 

 ناهد وديع رزق جالكسو جروب ليمتد 02/00/4411  0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0003404 

 

 ناهد وديع رزق كاردكس ايه جى شركة مساهمة سوسرية 04/03/4410 00/03/4411 40

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000002 

 

االتحاد العام لمنتجى لبن النعاج وارباب  42/04/4400 03/40/4400 04

اتحاد تولف طبفا  -صناعات روكفور 

 للقانونين الفرنسية

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 4000ص . ب 

 

0030000 

 

ش  -باهلسن جى ام بى اتش اند  كو  كى  جى  01/03/4402 00/44/4400 30

 محدودةتضامنيه 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0030000 

 

االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل  ذي لبريزول كوربوريشن ش متحدة مؤلفة 30/40/4404 00/00/4404 4

 البراءات

 القاهرة  4440ص ب 
 

0030430 

 

كومباني ليمتد / شركة ذات  ذي مينتوالتوم 40/44/4400 00/02/4400 0

 مسئولية محدودة

 هشام رؤوف محمود

طريق الحريه ابراج الزراعيين  033

 -الدور الخامس جناكليس  0البرج 

 40)ص ب  -مصر  -االسكندريه 

 (04144السرايا 
 

0011004 

 

 ناهد وديع رزق متسوبيشى فوسو تراك اند باص كوربورشين 43/04/4400 00/00/4400 40

ائشة التيمورية جاردن سيتى ش ع 40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0010004 

 

 أ /سمر اللباد كارجوتيك باتينتر ايه بى 42/04/4404 00/40/4400 0

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0004014 

 

 ع رزقناهد ودي الفا الفال كوربوريشن ا ب 04/40/4404 00/04/4400 44

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000000 

 

 أ /سمر اللباد اليرجان انك , شركه متحده 00/01/4440 00/00/4440 0

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0000002 

 

 / مكتب هدى سراج الدين متداية اند دى كومبانى لي 00/40/4440 00/00/4444 4

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000002 

 

 ناهد وديع رزق اية اند دى كومبانى ليمتد 00/40/4440 00/00/4444 4

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000000 

 

فارما اية / اس شركة مساهمة تالفت  ليو 00/44/4440 00/00/4444 0

 بموجب قوانين الدنمارك

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000000 

 

 ناهد وديع رزق ليوفارما اية / اس شركة مساهمة 03/00/4441 00/01/4440 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0000000 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  جي سي بي كو ليمتد شركه متحده 00/00/4441 00/04/4444 30

م نصر  -الحى الثامن  0001ص.ب.  

 القاهرة -
 

0000244 

 

 سلوى ميخائيل رزق يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن  04/44/4440 00/02/4444 0

 - 44044كود  - 4440ص ب 

 ه القاهر
 

0000240 

 

 سلوى ميخائيل رزق يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن  04/44/4440 00/02/4444 4

 - 44044كود  - 4440ص ب 

 القاهره 
 

0000243 

 

 سلوى ميخائيل رزق يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن  04/44/4440 00/02/4444 44

 - 44044كود  - 4440ص ب 



 القاهره 
 

0400204 

 

 أ /سمر اللباد انك -انترناشيونال داتا جروب   30/00/0000 00/40/0004 40

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0400044 

 

 أ /سمر اللباد صن ورلد انترساشيونال ال ال سى 00/04/0003 00/00/0000 34

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 ةاكتوبر جمهورية مصر العربي 0
 

0404440 

 

اتش اس بي سي جروب مانجمينت سيرفيس  40/04/0003 00/01/0003 30

 ليمتد

 حازم منير وهبة

 القاهرة  44002الجزيرة  441ص ب 
 

0404004 

 

 عمرو مفيد الديب ذي برو كتير اند جامبل كومبز شركة مساهمة 00/03/0003 00/44/0000 04

 مصر-القاهره- 4000ص ب 
 

0430400 

 

 -فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سى  00/00/0000 00/03/0001 4

شركة محدودة تالمسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430401 

 

ون تريد مارك سير فيسيز ال ال سى فيريز 00/00/0000 00/03/0001 30

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430400 

 

 -سى  فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال 00/00/0000 00/00/0001 32

شركة محدودة تالمسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430400 

 

فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سي  41/00/0000 00/00/0001 10

 شركة محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0433040 

 

ايلى ليلى اند كومبانى شركة مساهمة مؤلفة  03/04/0004 00/03/0002 0

 وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0433431 

 

بارك _ دافيز اند كمباني ال ال سي شركة  00/03/0000 00/44/0001 0

 مساهمة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0431044 

 

 ناهد وديع رزق دايزاينز ورلد وايد انك / ش. م. 00/00/0000 00/03/0000 10

اردن سيتى ش عائشة التيمورية ج 40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0431040 

 

شركة مساهمة  -دايز اينز ورلد وايد , انك  00/44/0002 00/00/0000 10

 مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0431200 

 

كة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شر 40/00/0000 00/01/0000 0

 شركة مساهمة مصرية -

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة
 

0431402 

 

شركة ذات  -سميث كالين بيتشام ليمتد  02/04/0000 00/00/0000 4

مسئولية محدودة تألفت وقائمة طبقاً لقوانين 

 إنجلترا

 د وديع رزقناه

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0431404 

 

شركة ذات  -سميث كالين بيتشام ليمتد  02/04/0000 00/00/0000 04

مسئولية محدودة تألفت وقائمة طبقاً لقوانين 

 إنجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 د فريدمحم 404القاهرة ص ب 
 

0430000 

 

جالكسو جروب ليمتد _ شركة بريطانية  04/40/0000 00/00/0000 0

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطا نيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430004 

 

جالكسو جروب ليمتد _ شركة بريطانية  40/00/0040 00/00/0000 0

 حدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيام

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430044 

 

 ناهد وديع رزق جالكسو جروب ليمتد 00/44/0004 00/00/0004 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430043 

 

 ناهد وديع رزق جالكسو جروب ليمتد 40/00/0000 00/00/0000 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430041 

 

جالكسو جروب ليمتد _ شركة بريطانية  00/04/0002 00/02/0000 0

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404اهرة ص ب الق
 



0430000 

 

جالكسو جروب ليمتد _ شركة بريطانية  00/04/0002 00/02/0000 0

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430002 

 

ركة بريطانية ش -جالكسو جروب ليمتد 01/01/0000 00/44/0000 0

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا .

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430004 

 

جالكسو جروب ليمتد شركة بريطانية محدودة  04/03/0000 00/40/0000 0

 مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا

 ناهد وديع رزق

رية جاردن سيتى ش عائشة التيمو 40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430020 

 

ديالفال هولدنج ا ب شركة مؤلفة طبقا لقوانين  30/00/0000 00/44/0000 1

 السويد

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430321 

 

لمستلزمات الطبيه شركة ايفا فارما لالدويه وا 01/40/0000 00/00/0000 4

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0430320 

 

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة   00/02/0000 0

 مساهمة د . منير رياض ارمانيوس

رياض ارمانيوس)الممثل رياض منير 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0430320 

 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل  م-م-ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش  00/02/0000 3

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -عابدين  قسم -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0430320 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /   00/00/0000 1

 ش.م.م

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0430003 

 

 ناهد وديع رزق روب ليمتدجالكسو ج 30/00/0000 00/00/0000 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430441 

 

شركة ذات  -سميث كالين بيتشام ليمتد  42/40/0000 00/00/0000 04

مسئولية محدودة تألفت وقائمة طبقاً لقوانين 

 إنجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404ة ص ب القاهر
 

0430444 

 

شركة ذات  -سميث كالين بيتشام ليمتد  44/40/0000 00/00/0000 14

مسئولية محدودة تألفت وقائمة طبقاً لقوانين 

 إنجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430400 

 

شركة ذات  -كالين بيتشام ليمتد سميث  44/40/0000 00/00/0000 10

مسئولية محدودة تألفت وقائمة طبقاً لقوانين 

 إنجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430001 

 

سوميتومو كيميمال . كومبانى ليمتد ش  00/00/0000 00/02/0000 4

 محدودة

 ناهد وديع رزق

لتيمورية جاردن سيتى ش عائشة ا 40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430000 

 

 ناهد وديع رزق سوميتو مو كيميكال كومبانى ليمتد 00/04/0000 00/40/0000 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430000 

 

 د وديع رزقناه سوميتومو كيميكال كومبانى ليمتد 00/00/0000 00/02/0000 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0430000 

 

 ناهد وديع رزق سوميتوموكيميكال كمبانى ليمتد 44/04/0000 00/40/0000 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0400000 

 

شركة مساهمة  --شن كونامى كوربوري 43/00/0002 00/02/0000 4

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

 ناهد وديع رزقشركة مساهمة وقائمة  -كونامى كوربوريشن 00/00/0000 00/00/0000 14 0400004



اردن سيتى ش عائشة التيمورية ج 40 طبقالقوانين اليابان . 

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0444330 

 

شركة  -الشركة المصرية لالغذية بسكو مصر  00/44/0044 00/00/0002 30

 مساهمة مصرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0444300 

 

شركة  -بسكو مصر  الشركة المصرية لالغذية 02/40/0040 00/00/0040 30

 مساهمة مصرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0444302 

 

 -بسكو مصر  -الشركة المصرية لالغذية  40/00/0043 00/03/0043 30

 شركة مساهمة مصرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 حمد فريدم 404القاهرة ص ب 
 

0444304 

 

شركة  -بسكو مصر  -المصرية لالغذية  02/40/0040 00/00/0040 30

 مساهمة مصرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0004300 

 

شركة مساهمة  -سيسميكس كوربوريشين  03/00/0044 00/00/0040 0

 نين اليابانتأسست وقائمة طبقا لقوا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0002000 

 

شركة نظمت بموجب قوانين  -جلوبر ايد انك  03/01/0040 00/40/0044 00

 اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0030000 

 

شركة  -ميبكوش م ل ) شركة هولدنغ (  00/00/0040 00/00/0044 42

قابضة مساهمة لبنانية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين لبنان

 سماس للملكية الفكرية

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

شقة  40الدور  41نصر عمارات  رقم 

 -بانوراما اكتوبر  04ص ب  -402

 44244القاهرة 
 

0030004 

 

شركة  -ميبكوش م ل ) شركة هولدنغ (  30/04/0040 00/00/0044 00

قابضة مساهمة لبنانية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين لبنان

 سماس للملكية الفكرية

 -طريق صالح  -عمارات العبور  

شقة  40الدور  41مدينة نصر عمارة 

بانوراما أكتوبر  04ص ب  402

  44244القاهرة 
 

0030000 

 

شركة  -ميبكوش م ل ) شركة هولدنغ (  30/04/0040 00/00/0044 30

قابضة مساهمة لبنانية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين لبنان

 سماس للملكية الفكرية

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

شقة  40الدور  41نصر عمارات  رقم 

 -بانوراما اكتوبر  04ص ب  -402

 44244القاهرة 
 

0030043 

 

شركة ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  04/00/0000 00/40/0040 0

شركه مساهمه مصريه وفقا الحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  4 

 القاهرة  -عابدين 
 

0030002 

 

 ميشيل مطيع جاد اللة شركة محدودة بريطانية -بيرد جروب ليمتد  40/00/0041 00/00/0043 00

 0مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 اكتوبر
 

0030004 

 

 ميشيل مطيع جاد اللة شركة انجليزية محدودة -بيرد جروب ليمتد  04/03/0044 00/40/0040 00

 اكتوبر 0 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0030020 

 

 ميشيل مطيع جاد اللة شركة انجليزية محدودة -بيرد جروب ليمتد  04/03/0044 00/40/0040 00

 اكتوبر 0 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0030024 

 

 ميشيل مطيع جاد اللة شركة محدودة المسئولية -بيرد جروب ليمتد  04/03/0044 00/40/0040 00

 0مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 كتوبرا
 

0034400 

 

شركة  -.ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  40/00/0040 00/03/0040 0

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقانون والية 

 اوهايو

 عمرو مفيد الديب

 القاهرة 4000ب  -ص 

 

0010323 

 

 -ميتا كاليب فى دوكم سانايى انونيم سيركيتى  02/00/0040 00/04/0040 40

 شركة مساهمة تركية

 ميشيل مطيع جاد اللة

 اكتوبر 0 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0013000 

 

شركة محدودة  -جالكسوجروب ليمتد  00/40/0044 00/03/0044 0

المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0013402 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 



لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 ة القاهر -
 

0013404 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 40

شركة مساهمة الطبية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0013400 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0013404 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

ابدين ع -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0013400 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0013403 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة -
 

0013401 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 40

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -ش الشركات  4

 القاهرة  -عابدين 

 

0013400 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0013400 

 

لألدوية والمستلزمات الطبية  ِشركة ايفا فارما 40/00/0043 00/03/0040 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0013400 

 

طبية شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات ال 00/40/0044 00/00/0044 30

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة -
 

0011400 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 40/00/0040 00/00/0043 0

رية جاردن سيتى ش عائشة التيمو 40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0011340 

 

شركة تضامنية  -إسبريت انترناشيونال  04/44/0044 00/00/0044 01

 محدودة تألفت بموجب قوانين والية كاليفورنيا

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

0011300 

 

ارما لألدوية والمستلزمات الطبية شركة إيفا ف 44/00/0040 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -

 4440لسنة  2رقم 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة
 

0011300 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  44/00/0040 00/00/0044 0

ة وفقا ألحكام القانون شركة مساهمة مصري -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0011302 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2م رق

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0011304 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -ش الشركات  4



لسنة  40قم والقانون ر 4440لسنة  2رقم 

4440 

 القاهرة  -عابدين 

 

0011300 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  40/00/0043 00/00/0043 0

شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض أرمانيوس رياض منير

عابدين  -عابدين  -ش الشركات   4

 القاهرة

 

0010003 

 

ايجل فورتريس هير برودكتس فاكتورى  43/00/0040 00/44/0044 4

 شركة محدودة -كمبنى ليمتد 

 محمود عادل عبد الحميد

الملك الصالح كود رقم  0ص ب 

 القاهرة 44004
 

0010001 

 

رتريس هير برودكتس فاكتورى ايجل فو 43/00/0040 00/44/0044 44

 شركة محدودة -كمبنى ليمتد 

 محمود عادل عبد الحميد

 44004الملك الصالح  0ص ب 

 القاهرة 
 

0010024 

 

شركة مساهمة  -شركة جينزيمى كوربوريشن  04/03/0040 00/00/0044 0

تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية 

 الواليات المتحدة االمريكية -ماسيتشوسيتس 

 هد وديع رزقنا

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0010000 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  00/04/0040 00/04/0043 4

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010000 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  41/00/0000 00/04/0043 40

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010002 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  00/04/0040 00/03/0041 44

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010020 

 

شركة مساهمة  -مصر  -لألسمنت الفارج  00/04/0040 00/04/0043 30

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010024 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  00/04/0040 00/04/0043 34

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010020 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  00/04/0040 00/04/0043 10

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010023 

 

شركة مساهمة  -مصر  -الفارج لألسمنت  00/04/0040 00/04/0043 10

 مصرية

 مطيع جاد اللة دميان

 0الحى المتميز مدينة  01ص ب 

 اكتوبر
 

0010202 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/02/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -ش الشركات  4

 القاهرة  -عابدين 

 

0010204 

 

ما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة ايفا فار 00/40/0044 00/02/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  40والقانون رقم  4440لسنة  2رقم 

4440 

 رياض منير رياض أرمانيوس

شارع الشركات _ قسم عابدين _  4

 عابدين _ القاهرة

 

0010240 

 

لطبية شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات ا 00/40/0044 00/02/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 40لسنة  40والقانون  40لسنة  2رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

 القانونى للشركة(

قسم -الفوالة -شارع الشركات 4

 القاهرة-عابدين
 

0010244 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/0040 00/04/0041 0

مساهمة مصريةوفقا الحكام القانون  شركة -

 40لسنة  40والقانون رقم  40لسنة  2رقم 

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -ش الشركات  4

 القاهرة  -عابدين 
 

0010240 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/02/0044 0

نون شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القا -

 40لسنة  40والقانون  40لسنة  2رقم 

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -ش الشركات  4

 القاهرة  -عابدين 
 

0010243 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/02/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 40ة لسن 40والقانون  40لسنة  2رقم 

 رياض منير رياض أرمانيوس

عابدين  -عابدين  -ش الشركات   4

 القاهرة
 

0010241 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  04/00/0000 00/40/0043 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 40لسنة  2رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

ق التوقيع القانونى للشركة( من له ح

  



عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0010240 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  04/00/0000 00/40/0043 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 40لسنة  40والقانون رقم  40لسنة  2رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

شركة( من له حق التوقيع القانونى لل

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

0010240 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/40/0044 00/00/0044 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 40لسنة  40والقانون رقم  40لسنة  2رقم 

 رياض منير رياض أرمانيوس

 -قسم عابدين   -لشركات ش ا 4

 القاهرة  -عابدين 
 

0010004 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 04/40/0044 00/04/0044 3

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0010002 

 

شركة مساهمة  -يلديز هولدينج ايه . اس  00/40/0043 00/00/0043 30

 تركية

 ميشيل مطيع جاد اللة

 0مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 اكتوبر
 

0012000 

 

شركة  -بيرليس هولدنجز بى تى واى لمتيد  40/04/0041 00/04/0044 04

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين استراليا

 وكيل براءات -مراد محمد نصر 

م نصر  -الحى الثامن  0001ص.ب.  

 القاهرة -
 

0012204 

 

دينيو كابوشيكى كايشا )تتاجر ايضا باسم دينيو  44/00/0043 00/01/0043 4

 شركة مساهمة يابانية -كو ، ليمتد (

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  40

 محمد فريد 404القاهرة ص ب 
 

0014200 

 

 سماس للملكية الفكرية شركة مساهمه كوريه -هيونداى كوربوريشن  40/01/0041 00/00/0041 4

مدينة  -صالح سالم  -ت العبور عمارا

 -بانوراما اكتوبر  04ص ب  -نصر 

 44244القاهرة 
 

0004120 

 

شركة محدوده المسؤلية  -ذا هيرشي كمبانى 42/40/0040 00/40/0044 30

 -وقائمة ومنظمة بموجب قوانين ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية

 أ /سمر اللباد

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0004120 

 

شركة محدوده المسؤلية  -ذا هيرشي كمبانى 03/03/0043 00/40/0044 30

 -وقائمة ومنظمة بموجب قوانين ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية

 أ /سمر اللباد

   40000القرية الذكية  400ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

0004003 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/40/0041 00/00/0041 0

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  12

 الظاهر  02ب 
 

0004001 

 

نزلية ش م شركة فريش اليكتريك لالجهزة الم 00/04/0040 00/02/0041 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  12

 الظاهر  02ب 
 

0004000 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/04/0040 00/02/0041 44

 شركة مساهمة مصرية ---م 

فظ وهدى يوسف ايمان يوسف محمد حا

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  12

 الظاهر  02ب 
 

0004000 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/40/0041 00/02/0041 0

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -الظاهر القاهرة  ص ش حمدى  12

 الظاهر  02ب 
 

0004002 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/04/0040 00/02/0041 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  12

 الظاهر  02ب 
 

0004004 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/40/0041 00/02/0041 0

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهلرة 12
 

0004030 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  00/04/0040 00/02/0041 4

 اهمة مصريةشركة مس ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  12

 الظاهر  02ب 

 


