
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 وكيلالتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

4443000 

 

اكواسكوترام ليمتد شركة ذات مسئولية  40/40/0000 40/40/0003 52

 محدودة 

 محمود عادل

الملك الصالح ، كود رقم  6ص ب 

 القاهرة  00220
 

4440020 

 

سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  اليكترولوكس هوم برودكتس انك 40/00/0002 40/04/0000 0

 وحيد احمد

عبور طريق صالح عمارات ال 00 

 20ص ب  - 050شقه  05سالم الدور 

 00000بانوراما اكتوبر القاهرة 
 

4403054 

 

 سماس للملكية الفكرية ج-أ  -ريكيت اند كولمان  56/40/0000 40/00/0064 2

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  20نصر ص ب 

 00000القاهرة 
 

4402060 

 

هوكست ماريون راسيل دوتشالند ج م ب ه  05/40/0004 40/40/0004 2

 شركة مساهمة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4406405 

 

 ناهد وديع رزق فوجيفيلم كوربوريشن . مساهمة يابانية 40/00/0004 40/40/0004 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4406643 

 

 ناهد وديع رزق فايزر برودكتس انك 02/40/0000 40/43/0000 2

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4403003 

 

ليالند تركس ليمتد شركة محدودة المسئولية  04/00/0004 40/40/0004 05

 مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4405223 

 

 أ/هدى عبد الهادى ميرك شارب اند دوم كورب 50/43/0006 40/40/0000 0

 القاهرة  00260الجزيرة  000ص ب 
 

4040052 

 

 وجدى نبية عزيز البوراتورز نيجى 40/45/5440 40/42/5446 3

ج . م .  00200القاهرة  000ص ب 

 ع 
 

4004665 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  ور أنترناشونال ش.م.مشركة كريستال عصف 52/45/0000 40/04/0000 50

 القاهرة  -الحى الثامن  - 0250ص.ب 
 

4050500 

 

 ناهد وديع رزق ميرك شارب اند دوم كورب 00/40/5443 40/40/5445 2

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4033006 

 

انترناشيونال اس ايه / شركة مساهمة فيرير  50/40/5442 40/46/5442 2

 اسبانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4036300 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية   40/40/5442 2

 شركة مساهمة مصرية -

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

حق التوقيع  القانونى للشركة( من له

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036300 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة   40/40/5442 6

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036304 

 

شركه ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  42/45/5446 40/40/5442 0

 ش م م

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -عابدين  -ش الشركات  0 

 القاهرة  -عابدين 
 

4036300 

 

مستلزمات الطبية شركة ايفا فارم لالدوية وال 40/05/5442 40/40/5442 0

 مساهمة

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -عابدين  -ش الشركات  0 



 القاهرة  -عابدين 
 

4036305 

 

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة  40/05/5442 40/40/5442 0

 مساهمة

لممثل رياض منير رياض ارمانيوس)ا

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036000 

 

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة  03/05/5442 40/40/5442 32

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ات ش الشرك 0

 القاهرة  -
 

4036002 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /  03/05/5442 40/40/5442 36

 شركة مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036006 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة  03/05/5442 40/40/5442 30

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036000 

 

مات الطبيه شركه ايفا فارما لالدويه والمستلز 03/05/5442 40/40/5442 30

 مساهمه مصريه

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036000 

 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل  شركة ايفا فارما لالدوية ش.م.م. 40/05/5442 40/40/5442 30

من له حق التوقيع  القانونى للشركة(

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036000 

 

 -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  40/05/5442 40/40/5442 04

 شركة مساهمة

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036024 

 

 -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  40/05/5442 40/40/5442 00

 ش.م.م

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036020 

 

لالدوية والمستلزمات الطبية  شركة ايفافارما 40/05/5442 40/40/5442 05

 شركة مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4036000 

 

شركه الدلتا الصناعيه ايديال ش. م. م شركة  40/40/5440 40/40/5446 06

 مساهمة مصرية

 رق أبورجبمحمد طا

 الدقى الجيزة 530
 

4030432 

 

 محمد طارق أبورجب شركه الدلتا الصناعيه 00/05/5446 40/43/5446 35

 الدقى الجيزة 530
 

4030436 

 

 محمد طارق أبورجب شركه الدلتا الصناعيه ايديال ش. م. م 05/43/5440 40/46/5446 33

 الدقى الجيزة 530
 

4030320 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /  00/43/5446 40/40/5442 2

 ش.م.م

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030325 

 

 -ركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  42/45/5446 40/40/5442 2

 صريةشركة مساهمة م

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 



4030205 

 

 ناهد وديع رزق ووليفرايت اوتدورز انكشركة مساهمة امريكية 50/40/5440 40/05/5442 52

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4030336 

 

مونديفارما أ ج مونديفارما اس ايه مونديفارما  55/45/5446 40/40/5442 00

 كوربوريشن ش.م. سويسرية

 محمود الوليلى

 االسكندريه  -السرايات  503ص ب  
 

4030000 

 

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /  50/00/5442 40/40/5442 2

 ش.م.م

 رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030002 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه  42/45/5446 40/40/5442 2

 مساهمه

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

بدين عا -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030000 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه ش.م.م 42/45/5446 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030000 

 

وية والمسلزمات الطبية / شركة ايفافارما لالد 42/45/5446 40/40/5442 2

 مساهمة

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030000 

 

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة  42/45/5446 40/40/5442 2

 مساهمة

) الممثل  رياض منير رياض ارمانيوس

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030024 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 50/00/5442 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -ين قسم عابد -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030020 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه 50/00/5442 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030025 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  دوية والمستلزمات الطبيةايفا فارما لال 42/45/5446 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030023 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه 42/45/5446 40/40/5442 2

 كة (من له حق التوقيعالقانونى للشر

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030020 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركه ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية 50/00/5442 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030022 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية 42/45/5446 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030026 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  مهشركه ايفا فارما لالدوية والمستلزمات مساه 50/00/5442 40/40/5442 2

 القانونى للشركة (من له حق التوقيع

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة -
 

4030202 

 

 احمد كمال  الدين صالح حسونة  شركة تيراكو هولدنجز المحدودة 45/43/5446 40/40/5442 5

 محمد فريد القاهرة 522ب  -ص
 

4004233 

 

كابوشيكى كايشا بارودان )ش.م. يابانية(مؤلفة  40/04/5442 40/46/5442 0

 طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4000004 

 

بريستول مايرز سكويب كومبانى _ شركه  00/45/5446 40/40/5442 2

امريكيه متحده مؤلفة طبقا لقوانين والية 

 وديع رزقناهد 

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04



 القاهرة ديالوير
 

4002440 

 

شركة مساهمة  -كومبانى جيرفيز دانون  06/45/5404 40/45/5440 50

 فرنسية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 050شقة  05الدور  00عمارة 

بانوراما  20مدينة نصر ـ ص .ب 

جمهورية  00000القاهرة  -توبر اك

 مصر العربية 
 

4002245 

 

أكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة  00/46/5440 40/42/5446 0

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4002054 

 

 M Aامد وشريكة العالمية اشرف شحاتة ح 00/46/5446 40/40/5442 50

 شركة توصية بسيطة -لالستيراد والتصدير 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 00
 

4006204 

 

شركة مساهمة  -كومباتي جيرفيز داتون  46/46/5404 40/04/5442 50

 فرنسية

 داغر منى -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

 - 050شقة  05الدور  00عمارة 

بانوراما  20مدينة نصر ـ ص .ب 

جمهورية  00000القاهرة  -اكتوبر 

 مصر العربية 
 

4000640 

 

شركة مساهمة  -كومبانى جيرفيز دانون  06/40/5400 40/40/5400 34

 فرنسية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -مارات  العبور  ع

 - 050شقة  05الدور  00عمارة 

بانوراما  20مدينة نصر ـ ص .ب 

جمهورية  00000القاهرة  -اكتوبر 

 مصر العربية 
 

4000640 

 

شركة مساهمة  -كومبانى جيرفيز دانون  50/00/5400 40/40/5446 50

 فرنسية

 منى داغر -بيانات للملكية الفكرية  

طريق صالح سالم   -العبور  عمارات  

 - 050شقة  05الدور  00عمارة 

بانوراما  20مدينة نصر ـ ص .ب 

جمهورية  00000القاهرة  -اكتوبر 

 مصر العربية 
 

4064400 

 

 د.يوسف ميخائيل رزق ديفيرسى انك 46/42/5440 40/43/5446 2

كود بريدي رقم - 0000ص.ب 

 القاهره -00200
 

4060005 

 

 ناهد وديع رزق فاركو أي بى انك 50/40/5440 40/40/5446 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4000360 

 

شركة متحدة تاسست  -بى انك \فاركواس  34/05/5440 40/40/5446 05

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4006060 

 

شركة متحدة تأسست  -فاركوأى بى انك  40/42/5440 40/40/5440 0

الواليات  -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 المتحدة األمريية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4546300 

 

شركة متحدة تأسست  -فاركوأى / بى , انك  34/40/5404 40/05/5440 0

قا لقوانين والية ديالوير الواليات وقائمة طب

 المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4546300 

 

شركة مساهمة   -فاركو أي بى  ، انك   43/40/5400 40/00/5440 0

 -تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  

 الواليات المتحدة االمريكية 

 ع رزقناهد ودي

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4546300 

 

شركة مساهمة   -فاركو أي بى  ، انك   00/40/5405 40/40/5404 30

 -تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  

 الواليات المتحدة االمريكية 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4530603 

 

 -ميديسنس سانس فروننتيرز انترناشيونال  55/45/5400 40/40/5404 00

 مؤسسة دولية التهدف الى الربح سويسرية

 أ /سمر اللباد

   05200القرية الذكية  024ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 6
 

4535030 

 

شركة  -ال ال سى  -آفليكشن هولدينجز  53/00/5404 40/40/5404 52

 مسئولية محدودة امريكية ذات

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4536262 

 

شركة مساهمة  -شركة فرانكلين كوفى كو 52/05/5400 40/45/5400 0

 خاضعة لقوانين والية اوتاه

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04



 القاهرة
 

4530050 

 

 -كريستال عصفور إنترناشيونال ش م م  54/46/5400 40/00/5404 0

 شركة مساهمة مصرية

عمر خميس موسي عصفور _ نائب 

رئيس مجلس االدارة _)من له حق 

 التوقيع (.

مايو _المنطقة الصناعية نهاية  02ش 

 كوبرى أحمد عرابي _ بمدينة شبرا 
 

4530003 

 

كالين بايولوجيكالز اس  شركة جالكسوسميث 53/04/5400 40/43/5400 2

شركة مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين  -ايه 

 بلجيكا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4502030 

 

شركة  -كريستال عصفور انترناشيونال  53/04/5405 40/40/5400 00

 مساهمة مصرية

 عمر خميس موسي عصفور _ نائب

رئيس مجلس االدارة _)من له حق 

 التوقيع (.

مايو _المنطقة الصناعية نهاية  02ش 

 كوبرى أحمد عرابي _ بمدينة شبرا 
 

4500066 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/40/5405 34

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0005 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500060 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 30

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0005 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500060 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 35

لقانون شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام ا -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500060 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 33

وفقا الحكام القانون  شركة مساهمة مصرية -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500004 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  50/40/5403 40/00/5405 30

ة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون شرك -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0005 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500000 

 

لزمات الطبية شركة ايفا فارما لالدوية والمست 45/40/5405 40/04/5400 32

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0000 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500005 

 

رما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة ايفا فا 45/40/5405 40/04/5400 36

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0000 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500003 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 30

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500002 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  50/40/5405 40/04/5400 30

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -عابدين  -ش الشركات  0 

  القاهرة -عابدين 
 

4500000 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 00

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 



   05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

بدين عا -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500000 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 05

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -سم عابدين ق -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500000 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 03

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4500004 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 00

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

 05لسنة  02والقانون رقم  00لسنة  0رقم 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

له حق  الممثل القانوني للشركة ) من

 التوقيع (

 -قسم عابدين   -ش الشركات  0 

 عابدين  القاهرة 
 

4500000 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  45/40/5405 40/04/5400 02

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  02والقانون رقم  0000لسنة  0رقم 

0005 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  0

 القاهرة  -
 

4524000 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا ) وتتاجر  06/45/5402 40/40/5405 0

أيضا باسم نيسان موتور كو،ليمتد ( شركة 

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

ائشة التيمورية جاردن سيتى ش ع 04

 القاهرة
 

4523200 

 

شركة  -راديسون هوتيلز انترناشيونال انك  40/40/5405 40/43/5405 03

 مساهمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4523202 

 

شركة  -يسون هوتيلز انترناشيونال انك راد 40/40/5405 40/43/5405 03

 مساهمة خاضعه لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4526030 

 

 ناهد وديع رزق سانوفي افنتيس دويتشالند جي أم بي أتش  34/40/5402 40/00/5403 2

ن سيتى ش عائشة التيمورية جارد 04

 القاهرة
 

4526000 

 

 ناهد وديع رزق سانوفي افنتيس دويتشالند جي أم بي أتش  34/40/5402 40/00/5403 2

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4520002 

 

شركة مساهمة  -ذى كلوروكس كمبانى  52/40/5405 40/42/5405 3

امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 ريكيةاألم

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4520006 

 

شركة مساهمة  -ذى كلوروكس كمبانى  50/40/5405 40/42/5405 2

امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4520000 

 

شركة مساهمة  -ذى كلوروكس كمبانى  50/40/5405 40/42/5405 3

 امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير ا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4520000 

 

شركة مساهمة  -ذى كلوروكس كمبانى  50/40/5405 40/42/5405 2

 امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

 وديع رزقناهد 

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 القاهرة
 

4306530 

 

اتش بى هولت باكارد جروب ال ال سي .  50/05/5406 40/40/5406 0

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقاً 

 لقوانين ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 
 

4306530 

 

اتش بى هولت باكارد جروب ال ال سي .  50/05/5406 40/40/5406 00

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقاً 

 لقوانين ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  04

 محمد فريد 050القاهرة ص ب 

 


