
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 تعديل بيانات المالك

 المالك الجديد بيانات  المالك السابق بيانات تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0105244 

 

 بولموس زيراردو اس بيه .زد او .او 2001/11/17 2001/02/07 33

زيراردوف ،  333-69، 3-1اول .ميكيفيكزا 

 بولندا, بولندا

بولموس زيراردو سبولكا زد اورجانيسزونا 

 اودبوويدزيالنوسكيا

زيرار دوف  333-69، 3-1يو ال .ميكيويكزا 

 ، بولندا, بولندا
 

0142250 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /  2006/01/26 2005/08/07 5

 ش.م.م

 -ش. السادات من ترعه المنصوريه  179

 الهرم, مصر -كفر الجبل 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / 

 ش.م.م

 -ش. السادات من ترعه المنصوريه  179

 الهرم, مصر -كفر الجبل 
 

0142256 

 

 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 2006/01/26 2005/08/07 5

كفر  -ش السادات من ترعة المنصورية  179

 الهرم, مصر -الجبل

 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية

كفر  -ش السادات من ترعة المنصورية  179

 الهرم, مصر -الجبل
 

0142257 

 

لزمات الطبيه شركه ايفا فارما لالدويه والمست 2006/01/26 2005/08/07 5

 ش م م

ش السادات )سلطان سابقا( متفرع من  179

الهرم الجيزه,  -كفر الجبل  -ترعه المنصوريه 

 مصر

شركه ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه 

 ش م م

ش السادات )سلطان سابقا( متفرع من  179

الهرم الجيزه,  -كفر الجبل  -ترعه المنصوريه 

 مصر
 

0142258 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /  2006/02/05 2005/08/07 5

 ش.م.م

 -ش. السادات من ترعه المنصوريه  179

 الهرم, مصر -كفر الجبل 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / 

 ش.م.م

 -ش. السادات من ترعه المنصوريه  179

 الهرم, مصر -كفر الجبل 
 

0147628 

 

شركة محدودة  -سى ان اتش جلوبال ان . فى  2007/06/11 2006/05/07 7

اف اي سي بي أم هولدينجز  andالمسئولية 

 أن.في,شركة محدودة المسئولية

دبليو تى سي  717شيبهول ، بوليفارد 

بي اتش ، شيبهول ، هولندا,  111إيربورت ، 

 هولندا

سي ان اتش انداستريال ان . فى ,شركة 

 محدودة المسئولية

زز ستريت ، لندن ، اس سانت . جامي 72

أتش أيه ,المملكة المتحدة,  1أيه   1دبليو 

 هولندا

 

0147629 

 

اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة  2007/01/31 2006/01/07 12

 محدودة المسئولية

كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس 

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 313اس 

. فى ,شركة  سي ان اتش انداستريال ان

 محدودة المسئولية

سانت . جاميزز ستريت ، لندن ، اس  72

أتش أيه ,المملكة المتحدة,  1أيه   1دبليو 

 هولندا
 

0147630 

 

اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة  2006/10/19 2005/11/07 7

 محدودة المسئولية

كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس 

 كة المتحدة, هولنداأيه دي,الممل 313اس 

سي ان اتش انداستريال ان . فى ,شركة 

 محدودة المسئولية

سانت . جاميزز ستريت ، لندن ، اس  72

أتش أيه ,المملكة المتحدة,  1أيه   1دبليو 

 هولندا
 

0147631 

 

اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة  2010/11/07 2005/12/07 12

 محدودة المسئولية

ود , باسيلدون,ايسيكس اس كرانيس فارم ر

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 313اس 

سي ان اتش انداستريال ان . فى ,شركة 

 محدودة المسئولية

سانت . جاميزز ستريت ، لندن ، اس  72

أتش أيه ,المملكة المتحدة,  1أيه   1دبليو 

 هولندا
 

0155343 

 

 جميل ش م مشركة ايفا لمستحضرات الت 2006/05/22 2005/10/07 5

بالمنطقة الصناعية  33-39-33القطع ارقام 

 السادسة مدينة السادس من اكتوبر , مصر

 شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م

بالمنطقة الصناعية  33-39-33القطع ارقام 

 السادسة مدينة السادس من اكتوبر , مصر
 

0156837 

 

طبية شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات ال  2005/08/07 5

 مساهمة مصرية

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة 

 مساهمة مصرية

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر
 

0156838 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة   2005/08/07 5

 اهمة مصريةمس

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة 

 مساهمة مصرية

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر
 

0157869 

 

 شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م 2006/07/24 2005/01/07 3

بالمنطقة الصناعية  33-39-33القطع ارقام 

 السادسة مدينة السادس من اكتوبر , مصر

 شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م

بالمنطقة الصناعية  33-39-33القطع ارقام 

 السادسة مدينة السادس من اكتوبر , مصر
 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية / ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية /  2006/02/12 2005/08/07 5 0158057



 اهمةشركة مس 

ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة  179

 الهرم, مصر -المنصورية كفر الجبل 

 شركة مساهمة

ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة  179

 الهرم, مصر -المنصورية كفر الجبل 
 

0158058 

 

 م-م-طبية شايفا فارما لالدوية والمستلزمات ال  2005/08/07 5

كفر  -ش السادات من ترعة المنصورة 179

 الهرم, مصر -الجبل 

 م-م-ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش

كفر  -ش السادات من ترعة المنصورة 179

 الهرم, مصر -الجبل 
 

0162231 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة  2007/02/28 2005/09/07 5

 1طبقا الحكام القانون  مساهمة مصرية

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  1667لسنة

 1667لسنة 62والقانون 

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة 

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  1667لسنة

 1667لسنة 62نون والقا

ش السادات من ترعة المنصورية كفر  179

 الجبل الهرم, مصر
 

0268893 

 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل  2014/08/03 2013/06/07 3

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

 -بالمنطقة السادسة  33و  39و33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة 

شركة  -يفا لمستحضرات التجميل شركة ا

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

 -بالمنطقة السادسة  33و  39و33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة 
 

0268894 

 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل  2014/08/03 2013/06/07 3

 مساهمة مصرية

 -لسادسة بالمنطقة ا 33و  39و33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 مساهمة مصرية

 -بالمنطقة السادسة  33و  39و33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة 
 

0278038 

 

شركة / ايفا فارما لألدوية والمستلزمات  2014/08/04 2013/10/07 5

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام  -الطبية 

 62والقانون رقم  1667لسنة  1قانون رقم ال

 1667لسنة 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر

شركة / ايفا فارما لألدوية والمستلزمات 

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام  -الطبية 

 62والقانون رقم  1667لسنة  1القانون رقم 

 1667لسنة 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر
 

0278336 

 

شركة مساهمة  -ايفا لمستحضرات التجميل  2018/11/15 2018/09/07 3

 67لسنة  1مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , , , , مصر 9نة مدي -السادسه 

شركة مساهمة  -ايفا لمستحضرات التجميل 

 67لسنة  1مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة  -السادسه 
 

0278643 

 

شركة  -شركة / ايفا لمستحضرات التجميل  2014/08/03 2013/12/07 5

 1صريه طبقا الحكام القانون رقم مساهمة م

 67لسنة 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة  -السادسه 

شركة  -شركة / ايفا لمستحضرات التجميل 

 1مساهمة مصريه طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة  -السادسه 
 

0278644 

 

شركة  -شركة / ايفا لمستحضرات التجميل  2014/08/03 2013/10/07 3

 1مساهمة مصريه طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة  -السادسه 

شركة  -شركة / ايفا لمستحضرات التجميل 

 1يه طبقا الحكام القانون رقم مساهمة مصر

 67لسنة 

بالمنطقة الصناعية  33/  39/  33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة  -السادسه 
 

0279891 

 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل  2019/11/27 2019/09/07 3

 مساهمة مصرية

بالمنطقة الصناعية  33.39.33القطع ارقام 

 ر , , , , مصراكتوب 9مدينة -السادسة 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 مساهمة مصرية

بالمنطقة الصناعية  33.39.33القطع ارقام 

 اكتوبر , مصر 9مدينة -السادسة 
 

0280662 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  2014/08/07 2014/01/07 35

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية 

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

لسادات ) سلطان سابقا( من شارع ا 179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر
 

0280665 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  2014/08/07 2014/01/07 16

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

لطان سابقا( من شارع السادات ) س 179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية 

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

 -رم اله -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة, مصر
 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  2014/08/07 2013/12/07 35 0280666



شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  - 

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

 الجيزة, -الهرم  -ترعة المنصورية كفر الجبل 

 مصر

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  62والقانون رقم  1667لسنة  1رقم 

1667 

شارع السادات ) سلطان سابقا( من  179

الجيزة,  -الهرم  -ترعة المنصورية كفر الجبل 

 مصر
 

0280815 

 

شركة  -ا لمستحضرات التجميل شركة ايف 2014/08/03 2013/10/07 3

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

بالمنطقة  33،  39،  33القطع أرقام 

 اكتوبر, مصر 9مدينة  -الصناعية السادسة 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

لمنطقة با 33،  39،  33القطع أرقام 

 اكتوبر, مصر 9مدينة  -الصناعية السادسة 
 

0280816 

 

شركة  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل  2014/08/03 2013/11/07 3

 1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 

 67لسنة 

بالمنطقة  33،  39،  33القطع أرقام 

 اكتوبر, مصر 9مدينة  -الصناعية السادسة 

 عية الغذائية ش.م.مشركة الشمعدان الصنا

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0281336 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  2014/08/07 2013/11/07 5

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -

 1667لسنة  62والقانون  1667لسنة  1

) سلطان سابقا ( متفرع من  -ش السادات 179

 -الهرم  -كفر الجبل  -ترعة المنصورية 

 الجيزة , مصر

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -

 1667لسنة  62والقانون  1667لسنة  1

) سلطان سابقا ( متفرع من  -ش السادات 179

 -الهرم  -لجبل كفر ا -ترعة المنصورية 

 الجيزة , مصر
 

0281337 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  2014/08/07 2013/11/07 5

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -

 1667لسنة  62والقانون  1667لسنة  1

) سلطان سابقا ( متفرع  -شارع السادات 179

 -رم اله -كفر الجبل  -من ترعة المنصورية 

 الجيزة , مصر

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -

 1667لسنة  62والقانون  1667لسنة  1

) سلطان سابقا ( متفرع  -شارع السادات 179

 -الهرم  -كفر الجبل  -من ترعة المنصورية 

 الجيزة , مصر
 

0349981 

 

29- 

30 - 

31 

هاى -شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية  2021/12/22 2021/09/07

 شركة مساهمة مصرية-ش م م  -كيك 

المنطقة الصناعية  1/7المنطقة الصناعية 

 أكتوبر الجيزة, , , , مصر 9مدينة  -الرابعة 

 شركة الشمعدان الصناعية الغذائية ش.م.م

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0356629 

 

31 - 

32 

شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى  2020/05/07 2019/02/07

 كيك( شركة مساهمة مصرية

 -المنطقة الصناعية   -الدخيله طريق ام زغيو

 االسكندرية, , , , مصر

 شركة الشمعدان الصناعية الغذائية ش.م.م

قسم  -الصناعية  المنطقة -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0380906 

 

شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى  2022/10/02 2022/06/07 30

 شركة مساهمة مصرية -كيك( ش م م 

المنطقة الصناعية  7/  1المنطقة الصناعية 

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر  9مدنيه  -الرابعه 

 ان الصناعية الغذائية ش.م.مشركة الشمعد

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0414854 

 

شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاي  2022/05/10 2022/02/07 31

 شركة مساهمة مصرية -كيك( ش م م 

 -المنطقة الرابعة  7/1المنطقة الصناعية 

 الجيزة, , , , مصر -أكتوبر  9مدينة 

 شركة الشمعدان الصناعية الغذائية ش.م.م

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0414855 

 

شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاي  2022/05/10 2022/01/07 31

 شركة مساهمة مصرية -كيك( ش م م 

 -المنطقة الرابعة  7/1لصناعية المنطقة ا

 الجيزة, , , , مصر -أكتوبر  9مدينة 

 شركة الشمعدان الصناعية الغذائية ش.م.م

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0414856 

 

شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاي  2022/05/10 2022/01/07 31

 شركة مساهمة مصرية -ك( ش م م كي

 -المنطقة الرابعة  7/1المنطقة الصناعية 

 الجيزة, , , , مصر -أكتوبر  9مدينة 

 شركة الشمعدان الصناعية الغذائية ش.م.م

قسم  -المنطقة الصناعية  -طريق ام زغيو 

 االسكندرية , , , , مصر -الدخيلة 

 

0419864 

 

يرجي لكس نجاح فتحي حسين شركة ان 2022/12/15 2022/10/07 35

 شركة توصية بسيطة -وشريكتها 

عمارات الشركة السعودية  7شقة  7عمارة 

مدينة نصر  -شارع النزهة امام الدفاع الجوي 

 القاهرة , , , , مصر -

شركة انيرجي لكس حماده حسينى محمد 

 شركة توصية بسيطة -وشريكته  

عمارات  13الدور الثانى عمارة رقم  3شقة 

ركة السعودية بشارع النزهة ــ قسم مدينة الش

 نصر اول , مصر

 


