
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٥٨التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠١٧جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -جازر الدواجن ، بإسم شركة القاهرة لم٤٢٢٥٩التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠١٧جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠: شركة مساهمة مصرية  وعنوانه  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٠التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦١التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٢التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠١٧ت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جدد

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٣التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٤التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -ة لمجازر الدواجن ، بإسم شركة القاهر٤٢٢٦٥التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠١٧جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠انه : شركة مساهمة مصرية  وعنو -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٦التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٧التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٨التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٦٩التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٧٠التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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-شارع مراد  ٣٠شركة مساهمة مصرية  وعنوانه :  -قاهرة لمجازر الدواجن ، بإسم شركة ال٤٢٢٧١التسجيل رقم 

  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 
 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  

 
  

-شارع مراد  ٣٠وعنوانه : شركة مساهمة مصرية   -، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن ٤٢٢٧٢التسجيل رقم 
  ٠٧/١١/٢٠٢١الصادر فى  ٨٤٣والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة 

 ١٩/١٢/٢٠٢٢جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

  
 


