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 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -إسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن التسجيل رقم ، ب

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -مجازر الدواجن التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة ل

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03كة مساهمة مصرية  وعنوانه : شر -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03عنوانه : شركة مساهمة مصرية  و -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -راد شارع م 03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340شهر عنه بالجريدة العدد رقم والم

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340لعدد رقم والمشهر عنه بالجريدة ا

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 ر فى الصاد 340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312تدوين بتاريخ قدم عنه طلب 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان  تدوين بتعديل 21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 –الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -التسجيل رقم ، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 

 الصادر فى  340والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  21/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 42513 التسجيل رقم

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 42512التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن 42511التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -إسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ، ب42510التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -شركة القاهرة لمجازر الدواجن  ، بإسم42514التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -كة القاهرة لمجازر الدواجن ، بإسم شر42515التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -القاهرة لمجازر الدواجن ، بإسم شركة 42510التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -اهرة لمجازر الدواجن ، بإسم شركة الق42514التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة -شارع مراد  03شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -ة لمجازر الدواجن ، بإسم شركة القاهر42513التسجيل رقم 

 34/30/1324الصادر فى  454والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 .الجيزة-شارع مراد  03 المالك عنوان تدوين بتعديل  22/23/1312قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


