
           جهاز تنمية التجارة الداخلية     
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62114التسجيل رقم 

الصادر فى  796والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/27/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمل تدوين بتعدي 13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62117التسجيل رقم 

ى الصادر ف 793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62114التسجيل رقم 

الصادر فى  797والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الشرقية ( مدينة العاشر من رمضان 7قطعة رقم )

77/22/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3نه : المنطقة الصناعية شركة مساهمة مصرية  وعنوا -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62119التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62137التسجيل رقم 

الصادر فى  796والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/27/1727 

شركة مساهمة  -ة اس ايه اى سولوشنز شرك المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 



           جهاز تنمية التجارة الداخلية     
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62132التسجيل رقم 

الصادر فى  796والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/27/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717عنه طلب تدوين بتاريخ  قدم

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62131التسجيل رقم 

الصادر فى  797والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/22/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3ناعية شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الص -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62133التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -اس ايه اى سولوشنز ، بإسم شركة 62136التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شنز شركة اس ايه اى سولو المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62137التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717تاريخ قدم عنه طلب تدوين ب

 .مصرية

 

 



           جهاز تنمية التجارة الداخلية     
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62134التسجيل رقم 

الصادر فى  797جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/22/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62137التسجيل رقم 

الصادر فى  796والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7م )قطعة رق

77/27/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -ز ، بإسم شركة اس ايه اى سولوشن62134التسجيل رقم 

الصادر فى  796والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/27/1727 

ة شركة مساهم -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62139التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62167التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 



           جهاز تنمية التجارة الداخلية     
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 B3شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 62162التسجيل رقم 

الصادر فى  793والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شر من رمضان محافظة الشرقية ( مدينة العا7قطعة رقم )

77/79/1727 

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 

 

 

قطعة رقم  B3وعنوانه : المنطقة الصناعية   شركة مساهمة مصرية -التسجيل رقم ، بإسم شركة اس ايه اى سولوشنز 

 الصادر فى  433والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 7)

شركة مساهمة  -شركة اس ايه اى سولوشنز  المالك اسمتدوين بتعديل  13/21/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 .مصرية

 
 


