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اوياما، ميناتو ، كو ، طوكيو  -مينامى  1-6-12، بإسم سونى كمبيوتر انتر تينمنت انك  وعنوانه : 73473التسجيل رقم 

 63/63/1621الصادر فى  372والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  6661-263

 26/67/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  وعنوانه 73734التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –:  أبو زعبل البلد م الخانكة خارج الزمام العكرشة بملك فاروق محمد حسين )محافظة القاهرة( 

 63/62/1622الصادر فى  327العدد رقم 

 23/67/1616ت تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوا

 

 

 

المنطقة  26بلوك  11، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 73633التسجيل رقم 

 63/60/1624الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 18/64/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  26بلوك  11، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 73638التسجيل رقم 

 63/60/1624الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 18/64/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  26بلوك  11، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 73630التسجيل رقم 

 63/60/1624الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 18/64/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  26بلوك  11، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 73662ل رقم التسجي

 63/60/1624الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 18/64/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

المنطقة  26بلوك  11، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 73103التسجيل رقم 

 63/60/1624الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 18/64/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –)محافظة االسكندرية(  -برج العرب للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية  ، بإسم شركة76667التسجيل رقم 

 63/64/1621الصادر فى  318والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 26/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

وعنوانه :  المنطقة اصناعية ، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  76803التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –اكتوبر  6مدينة  26ص . ب .  - 21337اكتوبر  6مدينة  -السادس من اكتوبر  717االولى قطعة 

 63/21/1627الصادر فى  348بالجريدة العدد رقم 

 18/66/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اكتوبر  6والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : مدينة ، بإسم عبد المجيد 73632التسجيل رقم 

مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717المنطقة الصناعية االولى قطعة 

 63/68/1622الصادر فى  316والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر  6

 63/63/1616س سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خم

 

 

 

اكتوبر  6، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : مدينة 73631التسجيل رقم 

مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717المنطقة الصناعية االولى قطعة 

 63/68/1622الصادر فى  316عنه بالجريدة العدد رقم  والمشهر –اكتوبر  6

 63/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73637التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337ر الرمز البريدى اكتوب 6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 63/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية 

 

اكتوبر  6، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : مدينة 76483التسجيل رقم 

مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717ى قطعة المنطقة الصناعية االول

 63/61/1627الصادر فى  378والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر  6

 63/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766لمنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : ا76633التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/66/1621الصادر فى  376والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 63/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76486رقم التسجيل 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/61/1627الصادر فى  378والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 63/63/1616لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76118التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/60/1621الصادر فى  377العدد رقم  والمشهر عنه بالجريدة

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76483التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -وبر السادس من اكت 26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/61/1627الصادر فى  378والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73634التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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منطقة الصناعية ، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : ال73633التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية  ، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة73636التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية  ، بإسم عبد73633التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73638التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73630التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622فى الصادر  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73666التسجيل رقم 

بالجريدة العدد  والمشهر عنه – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73662التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337رمز البريدى اكتوبر ال 6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 73661التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  – 21337اكتوبر الرمز البريدى  6دس من اكتوبر محافظة السا 717االولى قطعة رقم 

 63/68/1622الصادر فى  316رقم 

 20/63/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

لصناعية ، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه :  المنطقة ا73667التسجيل رقم 

 –اكتوبر  6مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة 

 63/60/1622الصادر فى  312والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 62/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية ، بإسم عبد المجيد والقاضى 76638التسجيل رقم 

 –اكتوبر  6مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة 

 63/66/1621الصادر فى  376والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76110التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/68/1621الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76176التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/68/1621الصادر فى  371لمشهر عنه بالجريدة العدد رقم وا

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76172التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26. بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب  64بلوك  768

 63/68/1621الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76171التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/68/1621الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  763،  766المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم  ، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه :76177التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/68/1621الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/68/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه : المنطقة الصناعية 76676ل رقم التسجي

 –اكتوبر  6مدينة  26ص . ب .  21337اكتوبر الرمز البريدى  6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة 

 63/63/1627الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 12/26/1616حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت 

 

 

 

،  763،  766، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم 76707التسجيل رقم 

 – 21337الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  26بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  64بلوك  768

 63/21/1621الصادر فى  376الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب

 12/26/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية (  وعنوانه :  المنطقة الصناعية 76660التسجيل رقم 

 –اكتوبر  6مدينة  26ص . ب .  21337لبريدى اكتوبر الرمز ا 6السادس من اكتوبر محافظة  717االولى قطعة 

 63/61/1621الصادر فى  316والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 12/22/1616جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


