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، بإسم اكرومصر للشدات والسقاالت المعدنية  وعنوانه : المركز الرئيسى وادى حوف / حلوان 30353التسجيل رقم 

 53/50/0511الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اول طريق النصر للسيارات جهة االوتوستراد  

 01/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم اكرومصر للشدات والسقاالت المعدنية  وعنوانه :  وادى حوف / حلوان أول طريق النصر 30150لتسجيل رقم ا

 53/10/0515الصادر فى  310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –للسيارات جهة االوتوستراد  

 01/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

بإسم اكرومصر للشدات والسقاالت المعدنية  وعنوانه : المركز الرئيسى وادى حوف / حلوان أ ، 30153التسجيل رقم 

 53/10/0515الصادر فى  310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اول طريق النصر للسيارات جهة االوتوستراد  

 01/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

سم اكرومصر للشدات والسقاالت المعدنية  وعنوانه : المركز الرئيسى وادى حوف / حلوان ، بإ30353التسجيل رقم 

 53/50/0511الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اول طريق النصر للسيارات جهة االوتوستراد  

 01/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطع  B0لوك الصناعية  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثانية ، بإسم ب37231التسجيل رقم 

 53/53/0515الصادر فى  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – J13 - J17 - J03ارقام 

 00/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطع  B0: مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثانية  ، بإسم بلوك الصناعية  وعنوانه37230التسجيل رقم 

 53/53/0515الصادر فى  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – J13 - J17 - J03ارقام 

 00/51/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -عمان  107ب 5ص -الحسين بن على شارع  -، بإسم شركة نقل اخوان  وعنوانه :  جبل عمان 30333التسجيل رقم 

 53/53/0511الصادر فى  310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –األردن( 

 52/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 



2 2 

 

 

 

 -عمان  107ب 5ص -شارع الحسين بن على  -، بإسم شركة نقل اخوان  وعنوانه :  جبل عمان 30337التسجيل رقم 

 53/53/0511الصادر فى  310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –األردن( 

 52/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -عمان  107ب 5ص -شارع الحسين بن على  -، بإسم شركة نقل اخوان  وعنوانه :  جبل عمان 30330التسجيل رقم 

 53/53/0511در فى الصا 310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –األردن( 

 52/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه : المنطقة  -، بإسم الشركة االهلية للشحوم والزيوت المعدنية 33175التسجيل رقم 

 53/10/0517فى  الصادر 355والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب  31بلوك  -الصناعية الثانية 

 31/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه : المنطقة  -، بإسم الشركة االهلية للشحوم والزيوت المعدنية 33177التسجيل رقم 

 53/10/0517ى الصادر ف 355والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب  31بلوك  -الصناعية الثانية 

 31/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اسامة محمد مزهر وشركاه  وعنوانه : المنطقة  -، بإسم الشركة االهلية للشحوم والزيوت المعدنية 33170التسجيل رقم 

 53/10/0517الصادر فى  355والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب  31بلوك  -الصناعية الثانية 

 31/50/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : مدينة العبور 37203التسجيل رقم 

الصادر فى  353رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد –المنطقة الصناعية االولى  07شارع  13503بلوك  3قطعة رقم 

53/53/0515 

 17/55/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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قطعة  07، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع 37200التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دينة العبور المنطقة الصناعية االولى م 3، 0، 1القطعة رقم  13503( بلوك 3رقم )

 53/53/0515الصادر فى  353

 53/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطعة  07، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع 37201التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور  3، 0، 1عة رقم القط 13503( بلوك 3رقم )

 53/53/0515الصادر فى  353

 35/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطعة  07ه : شارع ، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوان37205التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور  3، 0، 1القطعة رقم  13503( بلوك 3رقم )

 53/53/0515الصادر فى  353

 35/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطعة  07بد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع ، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )ع37333التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور  3، 0، 1ةالقطعة رقم  13503( بلوك 3رقم )

 53/50/0515الصادر فى  350

 35/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قطعة  07، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع 37272التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور  3، 0، 1ةالقطعة رقم  13503( بلوك 3رقم )

 53/53/0515الصادر فى  353

 35/53/0512ات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنو

 

 

 

قطعة  07، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع 37273التسجيل رقم 

المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور )محافظة القاهرة(  13503، بلوك  3،  0،  1والقطعة رقم  13503بلوك  3رقم 

 53/53/0515الصادر فى  353نه بالجريدة العدد رقم والمشهر ع –

 15/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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قطعة  07، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع 37273التسجيل رقم 

المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور )محافظة القاهرة(  13503، بلوك  3،  0،  1والقطعة رقم  13503بلوك  3رقم 

 53/53/0515الصادر فى  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 15/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 12لمنطقة الصناعية رقم ، بإسم الشركة الدولية للتكييف والتبريد واالجهزة المنزلية  وعنوانه : ا30373التسجيل رقم 

 53/52/0515الصادر فى  352والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور محافظة القاهرة  13513بلوك 

 35/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 12قة الصناعية رقم ، بإسم الشركة الدولية للتكييف والتبريد واالجهزة المنزلية  وعنوانه : المنط30373التسجيل رقم 

 53/10/0515الصادر فى  310والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور محافظة القاهرة  13513بلوك 

 35/53/0512جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


