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م. عقارية  - ١٧٠٨محضر  -، بإسم طه دعدو بن محمد رمضان  وعنوانه : سوريا حلب دار تعزه ٣٨٣٦٤التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٦الصادر فى  ٧٨١والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دار تعزه . 

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

س احمد ومحمد حمدان احمد وشركاه ( همتولالستيراد والتصدير والتعبئة ، بإسم حسين عبا٣٦٩٨٠التسجيل رقم 
محافظة  -تقسيم االمالك ناصية زمام ابو رواش  ٣شركة النور حوض / رقم  ٥٠والتغليف والتوزيع )  وعنوانه : قطعة 

جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –اكتوبر )  ٦طريق مصر االسكندرية الصحراوى (محافظة  ٢٦الكيلو  -اكتوبر  ٦
  ٠٧/٠٣/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥١

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

 ٦/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٤٢٧التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٢/٢٠١٥الصادر فى  ٧٦٢والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ١٢/٠٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

 ٦/ ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة  ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٤١٦التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٢/٢٠١٥الصادر فى  ٧٦٢والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ٢٢/٠٤/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

الشارقة خلف شارع الوحدة ملك  ١، بإسم الشركة العالمية للمواد الغذائية  وعنوانه : صناعية رقم ٣٦٩٨١التسجيل رقم 
يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة  ٤١١٥االنا شيراز عبد الرازق ص . ب 

  ٠٧/١٠/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٨
 ٢٩/٠٤/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

الشارقة خلف شارع الوحدة ملك  ١، بإسم الشركة العالمية للمواد الغذائية  وعنوانه : صناعية رقم ٣٦٩٨٢التسجيل رقم 
والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –لعربية المتحدة الشارقة دولة االمارات ا ٤١١٥االنا شيراز عبد الرازق ص . ب 

  ٠٧/١٠/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٨
 ٢٩/٠٤/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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المنطقة الصناعية  A/١كتوبر قطعة  ٦، بإسم شركة سنيوريتا لالغذية الخفيفة  وعنوانه : مدينة ٣٦٩١١التسجيل رقم 

  ٠٧/٠٩/٢٠١٣الصادر فى  ٧٤٥والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة . محافظة الجيزة 
 ٢٧/٠٥/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

المنطقة الصناعية  A/١كتوبر قطعة  ٦، بإسم شركة سنيوريتا لالغذية الخفيفة  وعنوانه : مدينة ٣٦٩٠٩التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٣الصادر فى  ٧٤٥يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –السادسة . محافظة الجيزة 

 ٢٧/٠٥/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

المنطقة الصناعية  A/١كتوبر قطعة  ٦، بإسم شركة سنيوريتا لالغذية الخفيفة  وعنوانه : مدينة ٣٦٩٠٨التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٣الصادر فى  ٧٤٥والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة . محافظة الجيزة 

 ٢٧/٠٥/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

المنطقة الصناعية  A/١كتوبر قطعة  ٦، بإسم شركة سنيوريتا لالغذية الخفيفة  وعنوانه : مدينة ٣٦٩٠٧التسجيل رقم 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٣الصادر فى  ٧٤٥والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادسة . محافظة الجيزة 

 ٢٧/٠٥/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

 ٦/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٩٢٤التسجيل رقم 
  ٠٧/٠١/٢٠١٦الصادر فى  ٧٧٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ٠٩/٠٨/٢٠٢٢دة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لم

  

 
  

 ٦/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٩٢٥التسجيل رقم 
  ٠٧/٠١/٢٠١٦الصادر فى  ٧٧٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ٠٩/٠٨/٢٠٢٢ن جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ م

  

 
  

 ٦/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٩٢٦التسجيل رقم 
  ٠٧/٠١/٢٠١٦الصادر فى  ٧٧٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ٠٩/٠٨/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 ٦/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة ١/٣، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم ٣٧٩٢٧التسجيل رقم 
  ٠٧/٠١/٢٠١٦الصادر فى  ٧٧٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (محافظة الجيزة) 

 ٠٩/٠٨/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ، ٣٦٨٥٧التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٢٠/٠٩/٢٠٢٢وات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سن

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٦٨٥٨التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٢٠/٠٩/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٦٨٥٩التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣البريدى  الرمز -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٢٠/٠٩/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٦٨٦٠التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦دس من اكتوبر ص . ب . بالقطاع الثالث السا ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٢٠/٠٩/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦رقم  ، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة٣٦٨٦١التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٠والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٢٠/٠٩/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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،  ٣٠٧،  ٣٠٦الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ، بإسم شركة كومكس ٣٨٩٠٧التسجيل رقم 

 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨
  ٠٧/٠٥/٢٠١٧الصادر فى  ٧٨٩والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 ٠٤/١١/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٩٩١٠التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/١٠/٢٠١٨الصادر فى  ٨٠٦والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٠٤/١١/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٩٩١١التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/١٠/٢٠١٨الصادر فى  ٨٠٦والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٠٤/١١/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٧٢٨٤التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦ب .  بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠١/٢٠١٥الصادر فى  ٧٦١والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٠٤/١١/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

 ، ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٧٢٨٥التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠١/٢٠١٥الصادر فى  ٧٦١والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٠٤/١١/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦ه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوان٣٦٨٣٤التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/٠٥/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 
 ٠٥/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٦٨٣٧سجيل رقم الت

 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨
  ٠٧/٠٥/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 ٠٥/١٢/٢٠٢٢ايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حم

  

 
  

،  ٣٠٧،  ٣٠٦، بإسم شركة كومكس الصناعية  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى قطعة رقم ٣٨٣٨٤التسجيل رقم 
 – ١٢٥٧٣الرمز البريدى  -السادس من اكتوبر  ١٦بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر ص . ب .  ٦٤بلوك  ٣٠٨

  ٠٧/١٠/٢٠١٦الصادر فى  ٧٨٢جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال
 ٠٥/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

، بإسم حسين عباس احمد ومحمد حمدان احمد وشركاه ( همتولالستيراد والتصدير والتعبئة ٣٧٢٠٦التسجيل رقم 
محافظة  -م االمالك ناصية زمام ابو رواش تقسي ٣شركة النور حوض / رقم  ٥٠والتغليف والتوزيع )  وعنوانه : قطعة 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر )  ٦طريق مصر االسكندرية الصحراوى (محافظة  ٢٦الكيلو  -اكتوبر  ٦
  ٠٧/٠٣/٢٠١٤الصادر فى  ٧٥١

 ٢٣/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  
 


