
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0004000 

 

 ناهد وديع رزق جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد  70/04/8090 00/00/8001 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0004000 

 

 أ /سمر اللباد جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد  70/04/8090 00/00/8001 0

اردن سيتى ش عائشة التيمورية ج 80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0000110 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 70/00/8014 00/08/8018 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0000070 

 

 أ /سمر اللباد اكزونوبل كوتينجز انتر ناشيونال ال بي في 00/00/8010  7

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0000070 

 

اكزونوبل كوتينجيز انترناشيونال بى فى  09/00/8010 00/07/8010 7

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين هواندا

 أ /سمر اللباد

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0000071 

 

 أ /سمر اللباد انتر ناشيونال ال بي فياكزونوبل كوتينجز  00/00/8011  7

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0000008 

 

 أ /سمر اللباد اكزونوبل كوتينجز انتر ناشيونال ال بي في 00/00/8011  7

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0000790 

 

 ناهد وديع رزق أستى الودركوز متيكزا ليمتد 07/00/8011  0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0000040 

 

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي  شركة البويات والصناعات الكيماوية 04/00/8010  7

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0000090 

 

بوشى كايشا بارود ان شركة محدودة كا 00/04/8000 00/80/8008 0

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0000000 

 

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي  شركة البويات الصناعات الكيماوية مساهمة 80/08/8000 00/09/8008 7

 براءات

 بورالمنطقه الصناعيه االولى مدينة الع
 

0001008 

 

 عمرو مفيد الديب ايفيرس انترناشيونال بي.في 08/04/8000 00/80/8008 8

 مصر  -القاهرة  - 8709ص . ب 
 

0000700 

 

 ناهد وديع رزق استي الودو كوزموتيكس ليمتد شركة محدودة 00/04/8004 00/00/8007 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0000007 

 

 ناهد وديع رزق اراميس انك مساهمه 80/00/8000 00/07/8004 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0870007 

 

 -شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين  77/07/7000 00/80/7008 7

 شركة مساهمة مصرية

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0870470 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية )باكين (  77/07/7000 00/80/7008 7

 تابعة مساهمة مصرية

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0870498 

 

 ناهد وديع رزق سامسونج اس دى آى كو . ، ال تى دى  78/04/7001 00/09/7009 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0800880 

 

باكين  --شركة البويات والصناعات الكيماوية  08/80/7000 00/88/7000 00

 شركة مساهمة مصرية --

 هبه محمود احمد عيسي 

العبور للبويات والصناعات الكيماويه 

المنطقه االولي مدينه العبور محافظه 

 القليوبيه
 

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي  شركه البويات والصناعات الكيماويه ش م م 08/80/7000 00/00/7000 89 0800877



 براءات 

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800870 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية شركة  08/80/7000 00/00/7000 7

 مساهمة مصرية

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800900 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة لبنانية -معامل البيرة الماسه  00/80/7000 00/09/7000 07

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0800904 

 

 ناهد وديع رزق معامل البيره الماسه 00/80/7000 00/09/7000 07

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0809708 

 

 ناهد وديع رزق انتربرايز هولدينجز ، انك 77/09/7009 00/80/7000 00

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0809707 

 

 ناهد وديع رزق انتربرايز هولدينجز أنك 80/80/7009 00/88/7000 00

تى ش عائشة التيمورية جاردن سي 80

 القاهرة
 

0809007 

 

هوندا جيكن كوجيوكابوشيكا كايشا وتعمل  08/00/7000 00/04/7001 0

شركة  -باسم هوندا موتور كوال تي دى 

 مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0809000 

 

جيكن كوجيوكابوشيكا كايشا وتعمل  هوندا 00/00/7009 00/00/7000 87

باسم هوندا موتور كوال تى دى شركة ذات 

 مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0801000 

 

موند يفارما اس اية موند -موند يفارما اج  89/08/7009 00/00/7000 89

 يفارما كوربوريشن

 الوليلىمحمود 

 السرايا االسكندريه  740ص ب  
 

0800744 

 

شركة عنانى لالستيراد والتصدير العنانى  84/01/7009 00/87/7000 00

 اخوان

 خالد محمد سيد امام

 الجيزة  -ش المحطة  0 
 

0800749 

 

شركة العناني لالستيراد والتصدير العمانى  07/01/7000 00/01/7000 00

 سيطةشركة توصية ب -اخوان 

 خالد محمد سيد امام

 الجيزة  -ش المحطة  0 
 

0800740 

 

شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى  07/01/7000 00/01/7000 00

 اخوان ( شركة توصية بسيطة

 خالد محمد سيد امام

 الجيزة  -ش المحطة  0 
 

0848898 

 

ركة سامسونج الكترونكس كو. ،ليمتد ش 78/00/7000 00/00/7000 0

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا. -محدودة

 أ /سمر اللباد

 87000القرية الذكية  800ص ب  

 القاهرة 
 

0848897 

 

سامسونج الكترونكس كو. ليمتد / شركة  00/00/7000 00/08/7009 84

 محدودة تاسست وقائمةطبقا لقوانين كوريا

 أ /سمر اللباد

 87000القرية الذكية  800ص ب  

 ة القاهر
 

0800010 

 

شركه البويات والصناعات الكيماويه ) باكين  70/87/7088 00/00/7000 7

 ( / ش.م.م

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800011 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين  70/87/7088 00/00/7000 7

 ريةشركة مساهمة مص -( 

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800010 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية ش . م .  70/87/7088 00/00/7000 7

 م

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800008 

 

ش البويات والصناعات الكيمياويه )  70/87/7088 00/00/7000 7

 باكين(شركه مساهمه

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0800007 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية /  70/87/7088 00/00/7000 7

 ش.م.)باكين(

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 اعيه االولى مدينة العبورالمنطقه الصن
 

0800000 

 

شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين  80/00/7087 00/00/7000 7

 شركة مساهمة مصرية -( 

وكيل  -هبه محمود احمد عيسي 

 براءات

 المنطقه الصناعيه االولى مدينة العبور
 

0890007 

 

 -يفيلوبمنت كونسيل تايوان ايكستيرنال تريد د 00/00/7000 00/07/7009 00

شركة التهدف للربح تاسست وقائمة 

 طبقالقوانين تايوان .

 شادى فاروق مبارك

 القاهرة  -حدائق القبه  17ص ب  

 

 فاروق مباركشادى  -تايوان ايكستيرنال تريد ديفيلوبمنت كونسيل  00/00/7000 00/07/7009 47 0890000



شركة التهدف للربح تاسست وقائمة  

 طبقالقوانين تايوان .

 القاهرة  -حدائق القبه  17ص ب  

 

0800940 

 

 -ميكول واى كوستاس اند ميكول اس ايه  87/88/7000 00/04/7001 04

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين اسبانيا

 أ /سمر اللباد

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 الجيزة  -اكتوبر  9
 

0708100 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة امريكية -ندستريز أنك البوال أ 74/07/7088 00/01/7080 8

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0708108 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة امريكية -البوال أندستريز أنك  74/07/7088 00/01/7080 7

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0708107 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة امريكية -البوال أندستريز أنك  74/07/7088 00/01/7080 00

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740710 

 

شركة مساهمة  -يارا انترناشيونال ايه اس ايه 70/80/7087 00/00/7088 8

 نرويجية

 ناهد وديع رزق

ردن سيتى ش عائشة التيمورية جا 80

 القاهرة
 

0749181 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -سم عابدين ق -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0749180 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0749170 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7087 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

التوقيع  القانونى للشركة( من له حق

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0749178 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

للشركة( من له حق التوقيع  القانونى

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0749170 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

مثل رياض منير رياض ارمانيوس)الم

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0749174 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

ارمانيوس ) الممثل رياض منير رياض 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749170 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

ض منير رياض ارمانيوس ) الممثل ريا

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749179 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749170 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749171 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 



لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1قم ر

8007 

 التوقيع (

 -قسم عابدين   -ش الشركات  0 

 عابدين  القاهرة 
 

0749170 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

وفقا الحكام القانون  شركة مساهمة مصرية -

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

 -قسم عابدين   -ش الشركات  0 

 عابدين  القاهرة 
 

0749100 

 

ية شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطب 70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749108 

 

يه شركة ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطب 70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  --

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749107 

 

شركة  -ستلزمات الطبيهايفا فارما لالدويه والم 70/87/7088 00/00/7088 0

 1مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم 

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749100 

 

الدويه والمستلزمات الطبيه شركة ايفا فارما ل 70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  --

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749104 

 

شركة إيفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749100 

 

شركة إيفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/87/7088 00/00/7088 0

شركة مساهمه مصرية وفقا الحكام القانون  -

 8000لسنة  1

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0749109 

 

ة إيفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شرك 70/87/7088 00/01/7088 0

شركة مساهمه مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740040 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 80

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 89

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740008 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 80

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740007 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 81

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 80

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

ت وحوافز االستثمار بشأن ضمانا 8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 



0740004 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  00/00/7087 00/01/7088 70

 1حكام القانون شركة مساهمة مصرية طبقا ال

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740000 

 

 ---الطبية  ايفا فارما لالدوية والمستلزمات 70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون 

 8007لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740009 

 

 ---والمستلزمات الطبية ايفا فارما لالدوية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740001 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ت ش الشركا 0

 القاهرة -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 78

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

شركة( من له حق التوقيع القانونى لل

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740090 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 77

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

نير رياض ارمانيوس ) الممثل رياض م

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740098 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 70

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740097 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 74

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

ن ضمانات وحوافز االستثمار بشأ 8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740090 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 70

 1وفقا الحكام القانون شركة مساهمة مصرية 

 8007لسنة  00والقانون  8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740094 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 79

 1مصرية طبقا الحكام القانون  شركة مساهمة

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

0740090 

 

 ---ة والمستلزمات الطبية ايفا فارما لالدوي 70/01/7087 00/01/7088 70

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740099 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 71

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

ابدين ع -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740090 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 70

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

 الممثل القانوني للشركة ) من له حق

 التوقيع (



قسم  -االوبرا  -ش الشركات  0  8007لسنة  00والقانون 

 القاهرة  -عابدين 
 

0740091 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

انيوس ) الممثل رياض منير رياض ارم

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740090 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 08

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8007 

 -ض منير رياض ارمانيوس ريا 

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

 -قسم عابدين   -ش الشركات  0 

 عابدين  القاهرة 
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 07

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

 8007ة لسن 00والقانون 8000لسنة 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

 -قسم عابدين   -ش الشركات  0 

 عابدين  القاهرة 
 

0740008 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون 

 8007لسنة  00قانون وال 8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740007 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 04

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 09

 1مصرية طبقا الحكام القانون شركة مساهمة 

 8007لسنة  00والقانون  8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740004 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 00

 1ساهمة مصرية طبقا الحكام القانون شركة م

 8007لسنة  00والقانون  8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 01

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740009 

 

فا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة اي 70/01/7087 00/01/7088 00

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام  ---

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1القانون 

8007 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 40

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

 8007لسنة  00والقانون  8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740001 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 48

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

ن عابدي -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740000 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 47

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 يعالقانونى للشركة (من له حق التوق

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740010 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 40

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007لسنة  00والقانون 

مثل رياض منير رياض ارمانيوس ) الم

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740018 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 44

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  8000لسنة 

 8007 لسنة 00والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 



0740017 

 

 ---ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  70/01/7087 00/01/7088 40

 1شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون 

 8007لسنة  00والقانون 8000لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0741994 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  81/88/7080 00/00/7080 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

04 

 -مصطفى محمد عبد اللطيف طه 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741990 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  81/88/7080 00/00/7080 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

) من له حق رئيس مجلس االدارة 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741990 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  81/88/7080 00/00/7080 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  - قرية شكشوك
 

0741990 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  09/00/7084 00/87/7080 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741900 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  09/00/7084 00/08/7084 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741907 

 

لالمالح والمعادن الفيوم  الشركة المصرية 09/00/7084 00/08/7084 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -)اميسال( 

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741900 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم  09/00/7084 00/08/7084 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -ل( )اميسا

 والئحته لالستثمار 04

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0741000 

 

 محمود الوليلى شركة سويسرية مساهمة -مونديفارما أيه جى  00/04/7080 00/00/7087 0

 دريه السرايا االسكن 740ص ب  
 

0741098 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  07/00/7087 00/80/7088 70

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  00والقانون رقم  8000لسنة  1رقم 

8000 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -دين قسم عاب -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0741097 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  07/00/7087 00/80/7088 79

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة 00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ات ش الشرك 0

 القاهرة -
 

0741090 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  07/00/7087 00/80/7088 70

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 قيعالقانونى للشركة (من له حق التو

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0741094 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  07/00/7087 00/80/7088 71

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 من له حق التوقيعالقانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0741090 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  07/00/7087 00/80/7088 70

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 07لسنة  00والقانون رقم  00لسنة  1رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 نونى للشركة (من له حق التوقيعالقا

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

0740710 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم)  81/08/7087 00/00/7088 00

شركة مساهمة مصرية طبقا  -اميسال ( 

 والئحته لالستثمار 04لسنة  40للقانون رقم 

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

س مجلس االدارة ) من له حق رئي

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0740718 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم )  81/88/7080 00/00/7080 00

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -اميسال ( 

 -عبد اللطيف طه مصطفى محمد 

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 



 وقيع (الت والئحته لالستثمار 04

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0740004 

 

 -ليمتد  -شينا توباكو هيوبى اندستريال كو  70/04/7087 00/01/7088 04

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 الصين

 جورج اسحق مينا

الحريه هليوبوليس  0004ص ب 

جمهورية مصر  -القاهره  - 88098

 العربية
 

0740000 

 

 -ليمتد  -شينا توباكو هيوبى اندستريال كو  70/04/7087 00/01/7088 04

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 الصين

 جورج اسحق مينا

الحريه هليوبوليس  0004ص ب 

جمهورية مصر  -القاهره  - 88098

 العربية
 

0740440 

 

شركة مساهمة  -انتربرايز هولدينجز انك  84/00/7087 00/80/7088 00

 لفة وقائمة طبقا لقوانين ميسورىمؤ

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740449 

 

شركة مساهمة  -انتربرايز هولدينجز انك  84/00/7087 00/80/7088 00

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ميسورى

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740100 

 

شركة محدودة تالفت فى  -انفستيك بنك ليمتد  84/07/7087 00/80/7088 00

 جنوب افريقيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740104 

 

شركة محدودة تالفت فى  -انفستيك بنك ليمتد  70/00/7087 00/80/7088 09

 جنوب افريقيا

 ناهد وديع رزق

ورية جاردن سيتى ش عائشة التيم 80

 القاهرة
 

0740100 

 

شركة محدودة تالفت فى  -انفستيك بنك ليمتد  80/88/7089 00/00/7089 47

 جنوب افريقيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740109 

 

شركة محدودة تالفت فى  -انفستيك بنك ليمتد  84/07/7087 00/80/7088 00

 قياجنوب افري

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0740101 

 

 محمود عادل مواطن صينى -فرد  -تشيوان دينجبج  00/00/7087 00/00/7087 0

الملك الصالح كود رقم  9ص ب 

 القاهرة 88000
 

0700098 

 

 -بم بير ليزيك ماجازاالر انونيم سيركيتى  70/00/7087 00/87/7088 00

 شركة تركية مساهمة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 محمد فريد 870القاهرة ص ب 
 

0700040 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة متحدة -التيكور ، انك  70/87/7087 00/07/7087 07

م نصر  -الحى الثامن  0074ص.ب.  

 القاهرة -
 

0700110 

 

شركة مساهمة  ---كومباني جيرفايس دانون  07/04/7084 00/04/7087 0

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية 

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  08ص .ب  

طريق  -عمارات  العبور   - 88188

شقة  87الدور  84صالح سالم  عمارة 

 مدينة نصر - 871
 

0700119 

 

شركة مساهمة  -كومباني جيرفايس دانون 00/00/7080 00/00/7084 70

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية 

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  08ص .ب  

طريق  -عمارات  العبور   - 88188

شقة  87الدور  84صالح سالم  عمارة 

 مدينة نصر - 871
 

0700110 

 

شركة مساهمة  -كومباني جيرفايس دانون 78/07/7089 00/07/7087 07

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية 

القاهرة  -بانوراما اكتوبر  08ص .ب  

طريق  -عمارات  العبور   - 88188

شقة  87الدور  84صالح سالم  عمارة 

 مدينة نصر - 871
 

0700000 

 

شركة متحده تأسست وقائمة  -جان إنك ألير 07/80/7080 00/88/7088 0

 طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  80

 القاهرة
 

0708000 

 

شركة  -تسيريومى مانيفاكترنج كو ليمتد  08/80/7087 00/00/7087 0

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ادأ /سمر اللب

 87000القرية الذكية  800ص ب  

 القاهرة 
 

0708740 

 

 أ /سمر اللباد شركة مساهمة فرنسية -الفارج  81/80/7087 00/08/7087 80

   87000القرية الذكية  800ص ب  



 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0708749 

 

 ادأ /سمر اللب شركة مساهمة فرنسية -الفارج  81/80/7087 00/08/7087 00

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

0708407 

 

شركة  -ام بى سى أى بى )منطقة حرة ذ م م(  00/88/7080 00/07/7087 89

ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0708404 

 

شركة  -ام بى سى أى بى منطقة حرة ذ م م  78/00/7080 00/88/7088 01

ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0708400 

 

شركة  -ام بى سى أى بى منطقة حرة ذ م م  71/07/7080 00/08/7087 48

تاسست وقائمة طبقا  -ة محدودة ذات مسئولي

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0708098 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة يابانية محدودة -ليمتد  -تى ال فى كو  77/04/7087 00/08/7087 0

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  84 

 08ص ب  871شقه  87الدور  -سالم 

 88188القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0708097 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة يابانية محدودة --ليمتد  -تى ال فى كو  77/04/7087 00/08/7087 0

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  84 

 08ص ب  871شقه  87الدور  -سالم 

 88188القاهرة  - بانوراما اكتوبر
 

0708090 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة يابانية محدودة -ليمتد  -تى ال فى كو  80/00/7087 00/07/7087 0

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  84 

 08ص ب  871شقه  87الدور  -سالم 

 88188القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0708094 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة يابانية محدودة -ليمتد  -تى ال فى كو  80/00/7087 00/07/7087 0

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  84 

 08ص ب  871شقه  87الدور  -سالم 

 88188القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0708090 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  بانية محدودةشركة يا -ليمتد  -تى ال فى كو  77/04/7087 00/08/7087 0

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح  84 

 08ص ب  871شقه  87الدور  -سالم 

 88188القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0708019 

 

شركة مساهمة مؤسسة  -بيرسدورف أ ج  80/04/7087 00/08/7087 0

 وخاضعة لقوانين المانيا

 لفكريةسماس للملكية ا

 -طريق صالح  -عمارات العبور  

شقة  87الدور  84مدينة نصر عمارة 

بانوراما أكتوبر  08ص ب  871

  88188القاهرة 
 

0707047 

 

شركة ذات مسئولية  -بيفا جروب كو ، ليمتد  00/00/7087 00/04/7087 89

 محدودة صينية

 محمود عادل عبد الحميد

الملك الصالح كود رقم  9ص ب 

 لقاهرةا 88000
 

0707000 

 

شركة محدودة المسئولية  -اير تشاينا ليمتد  00/00/7087 00/07/7087 00

 مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 871شقة  87الدور  84عمارة 

 -بر بانوراما اكتو 08نصر ـ ص .ب 

  88188القاهرة 
 

0707010 

 

شركة محدودة المسئولية  -اير تشاينا ليمتد  00/00/7087 00/07/7087 00

 مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 871شقة  87الدور  84عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  08نصر ـ ص .ب 

  88188القاهرة 
 

0707018 

 

شركة محدودة المسئولية  -اير تشاينا ليمتد  00/00/7087 00/07/7087 00

 مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 871شقة  87الدور  84عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  08صر ـ ص .ب ن



  88188القاهرة 
 

0700000 

 

 -ام بي سي اي بي ) منطقة حرة ذ. م . م (  70/04/7084 00/00/7087 01

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة 

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0700010 

 

شركة ام بي سي اي بي ) منطقة حرة ذ. م . م  70/04/7084 00/00/7087 48

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -( 

 وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0700001 

 

شركة ام بي سي اي بي ) منطقة حرة ذ . م . م  80/07/7080 00/00/7087 89

ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  ( شركة

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0704000 

 

شركة ام بي سي اي بي ) منطقة حرة ذ . م . م  00/04/7080 00/00/7087 01

( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة 

 لمتحدةطبقا لقوانين االمارات العربية ا

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0704008 

 

شركة ام بي سي اي بي ) منطقة حرة ذ . م . م  00/04/7080 00/00/7087 48

( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة 

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 عبد الرحمن حلمى

 العجوزة 87904ص .ب  

 

0704411 

 

زهينكسينج وييل جروب كو. ليمتد _ شركة  00/00/7087 00/04/7087 87

 ذات مسئولية محدودة

 محمد السيد امام

 االسكندرية -السراى  40ص.ب.
 

0704170 

 

الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم )  84/01/7087 00/04/7087 8

لسنة  40شركة مساهمة قانون رقم  -اميسال ( 

 والئحته لالستثمار 04

 -د اللطيف طه مصطفى محمد عب

رئيس مجلس االدارة ) من له حق 

 التوقيع (

 الفيوم  -قرية شكشوك 
 

0711019 

 

شركة مساهمة  -انتراديفكوإندستريال اس ايه  71/80/7084 00/01/7084 0

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين بيرو

 أ /سمر اللباد

   87000القرية الذكية  800ص ب  

 صر العربيةاكتوبر جمهورية م 9

 


