
 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة  جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

 -دمحم احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  06:  ، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه 96004التسجيل رقم 

 64/06/7604الصادر فى  449والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة االسكندرية)اللبان 

 70/67/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -دمحم احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  06:  ، بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم  وعنوانه 40009م التسجيل رق

 64/60/7609الصادر فى  459والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة االسكندرية)اللبان 

 04/69/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، ( 06)، ( 5)، ( 9)، ( 4)، ( 7)قطع من : شركة مفضل للصناعات الغذائية  وعنوانه  ، بإسم40000التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة ) العبور المنطقة الصناعية  07604بلوك ( 04)، (07)، ( 00)

 64/60/7609الصادر فى  450

 64/60/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، ( 06)، ( 5)، ( 9)، ( 4)، ( 7)قطع من : ، بإسم شركة مفضل للصناعات الغذائية  وعنوانه 40004التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة ) العبور المنطقة الصناعية  07604بلوك ( 04)، (07)، ( 00)

 64/60/7609الصادر فى  450

 64/60/7677سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس 

 

 

 

طريق  04الكيلو : وعنوانه (  سيراميكا ) ، بإسم الشركة المصرية االلمانية لصناعة البورسلين 40479التسجيل رقم 

 494والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة االسكندرية)قسم العامرية  -ميرغم  -اسكندرية القاهرة الصحراوى 

 64/00/7604الصادر فى 

 00/60/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

طريق  04الكيلو : وعنوانه (  سيراميكا ) ، بإسم الشركة المصرية االلمانية لصناعة البورسلين 40475التسجيل رقم 

 494العدد رقم والمشهر عنه بالجريدة  –( محافظة االسكندرية)قسم العامرية  -ميرغم  -اسكندرية القاهرة الصحراوى 

 64/00/7604الصادر فى 

 00/60/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

طريق  04الكيلو : وعنوانه (  سيراميكا ) ، بإسم الشركة المصرية االلمانية لصناعة البورسلين 40400التسجيل رقم 

 400والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( ريةمحافظة االسكند)قسم العامرية  -ميرغم  -اسكندرية القاهرة الصحراوى 

 64/60/7605الصادر فى 

 00/60/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

.  J70  .J09قطعة ارقام ،  B7المنطقة الصناعية الثانية : ، بإسم شركة بلوك الصناعية  وعنوانه 44764التسجيل رقم 

J04  .- 64/64/7609الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان محاف 

 65/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -طوكيو  -كو  -شومى  - 7 -اوياما  -مينامى  00: ، بإسم شركة هوندا موتور ليمتد  وعنوانه 40466التسجيل رقم 

 64/07/7604الصادر فى  490لعدد رقم والمشهر عنه بالجريدة ا –اليابان 

 60/60/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44607التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/00/7609الصادر فى 

 76/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44604التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ث السادس من اكتوبر  بالقطاع الثال 09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/00/7609الصادر فى 

 76/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44464التسجيل رقم 

 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/06/7600الصادر فى 

 76/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44469التسجيل رقم 

 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460عة رقم قط

 64/06/7600الصادر فى 

 76/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

طقة الصناعية االولى المن: شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44044التسجيل رقم 

 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7600الصادر فى 

 76/64/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : مصرية  وعنوانه  شركة مساهمة  -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40406التسجيل رقم 

 449والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/67/7600الصادر فى 

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -ناعية   ، بإسم شركة كومكس الص40074التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40070التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40074التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 69/00/7677ات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنو

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40046التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 69/00/7677دت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جد

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40400التسجيل رقم 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/64/7600لصادر فى ا

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44465التسجيل رقم 

 060لجريدة العدد رقم والمشهر عنه با –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/06/7600الصادر فى 

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44460التسجيل رقم 

 060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –توبر  بالقطاع الثالث السادس من اك 09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/06/7600الصادر فى 

 69/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40040التسجيل رقم 

 457والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اع الثالث السادس من اكتوبر  بالقط 09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/69/7609الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44004التسجيل رقم 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/60/7600الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

الولى المنطقة الصناعية ا: شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40074التسجيل رقم 

 404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/64/7604الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : ه شركة مساهمة مصرية  وعنوان  -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40040التسجيل رقم 

 404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/64/7604الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : ة مساهمة مصرية  وعنوانه شرك  -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40046التسجيل رقم 

 404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/64/7604الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -ومكس الصناعية   ، بإسم شركة ك44009التسجيل رقم 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/60/7600الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44005رقم التسجيل 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/60/7600الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44000التسجيل رقم 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/60/7600الصادر فى 

 07/00/7677خمس سنوات تبدأ من  جددت حمايته لمدة

 

 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   44004التسجيل رقم 

 444والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/60/7600الصادر فى 

 07/00/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44096التسجيل رقم 

صادر فى ال 404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –سيدى جابر محافظة االسكندرية  -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44090التسجيل رقم 

الصادر فى  404دد رقم والمشهر عنه بالجريدة الع –سيدى جابر محافظة االسكندرية  -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44097التسجيل رقم 

الصادر فى  404بالجريدة العدد رقم  والمشهر عنه –سيدى جابر محافظة االسكندرية  -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44094التسجيل رقم 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –سيدى جابر محافظة االسكندرية  -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44099التسجيل رقم 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة االسكندرية سيدى جابر محافظ -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ، بإسم شركة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه 44095التسجيل رقم 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دى جابر محافظة االسكندرية سي -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 67/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40407التسجيل رقم 

 407والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/06/7600الصادر فى 

 65/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ولى المنطقة الصناعية اال: شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40047التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 65/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية االولى : شركة مساهمة مصرية  وعنوانه   -، بإسم شركة كومكس الصناعية   40044التسجيل رقم 

 454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالقطاع الثالث السادس من اكتوبر   09بلوك  460،  464،  460قطعة رقم 

 64/65/7609الصادر فى 

 65/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، ( 06)، ( 5)، ( 9)، ( 4)، ( 7)قطع من : عنوانه ، بإسم شركة مفضل للصناعات الغذائية  و40046التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( محافظة القاهرة ) العبور المنطقة الصناعية  07604بلوك ( 04)، (07)، ( 00)

 64/60/7609الصادر فى  450

 46/07/7677جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 07فيال دوبلكس رقم  -شارع ذكى رجب  04: ة الصباح للصناعات الغذائية  وعنوانه ، بإسم شرك44090التسجيل رقم 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –سيدى جابر محافظة االسكندرية  -بالدور االول والثانى سموحة 

64/64/7605 

 04/64/7674جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


