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 هعلىهاخ الرسخٍص العالهح الوسخصح

 : العدد 3131 زلن اإلعالى :

 31/33/9132ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  44177العالهح: زلن 

 2/2/9132ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  4/5/9193 ًافرج لغاٌح: 4/5/9133 : ذسجٍلها ذأزٌخ

لعالهح الوسلوح : هٌخ الرسخٍص لالرسخٍص هىضىع ب ج ( -19) الصٌف والوادج :
(44177()SUNQUICK( تالصٌف )ب ج  -19 )فمط 

NAME: CO –RO A/S . 

ADDRESS:  Holmensvej 11 3600 Frederikssund 

Denmark . 
( خوس سٌىاخ فمط  اعرثازاً هي ذازٌخ الوىافمح 5: )هدج الرسخٍص 

  4/33/9132 على الرسخٍص 

  جاخ الغرائٍح الوذدودجشسكح ًادز للوٌر:  اسن الجهح )الوسخص لها (

دً الصعفساًٍح  –وددج سره كاًىى  –تغداد  –العساق عٌىاًها :    

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجازٌح

 



 هعلىهاخ الرسخٍص العالهح الوسخصح

 : العدد 3131 زلن اإلعالى :

 33/33/9132ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  53321العالهح: زلن 

 93/4/9132ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  9/3/9193ًافرج لغاٌح:  9/3/9133 : ذسجٍلها ذأزٌخ

: هٌخ الرسخٍص للعالهح الوسلوح الرسخٍص هىضىع أ ( -13ح () -11) الصٌف والوادج :
 فمط أ ( -13ح () -11( تالصٌف )()سلىاى53321)

هعول الذسي  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص( 
 س الرزجالًراج جث

اعرثازاً هي ذازٌخ الوىافمح على  فمط سٌراى( 9: )هدج الرسخٍص   الصٌاعح االولى –تعمىتح  –دٌالى  –العساق     عٌىاًها :
 9/3/9193ولغاٌح ًفاذ العالهح  4/33/9132الرسخٍص  

هعول لصس الكٌىش الًراج جثس الرزج :  اسن الجهح )الوسخص لها (
 والثطاطا

 

العثواًٍح  33م  91/52تعمىتح ق / –دٌالى  –ساق عٌىاًها : الع   

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجازٌح

 



 هعلىهاخ الرسخٍص العالهح الوسخصح

 : العدد 3131 زلن اإلعالى :

 32/2/9134ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  43433العالهح: زلن 

 91/2/9132مدٌن طلة الرسخٍص: ذازٌخ ذ 33/9/9194ًافرج لغاٌح:  33/9/9134 : ذسجٍلها ذأزٌخ

: هٌخ الرسخٍص للعالهح الوسلوح الرسخٍص هىضىع أ ( -7) الصٌف والوادج :
شسكح سازا  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  (فمطأ  -7( تالصٌف )اوٌل ٌىزو()43433)

 لصٌد هذسن السٍازاخ 
سسدشد ، دً صٌاعً ، كٍلى ‘ اذزتاٌجاى الغستٍح  –اٌساى   عٌىاًها :

 5241335174هي طسٌك سسدشد ههاتاد ، السهص الثسٌدي  31هرس 
 4/33/9132ترازٌخ رسخٍص الوىافمح على هٌخ ال: هدج الرسخٍص 

  33/9/9194ولغاٌح ًفاذ العالهح  
شسكح اسٍا الًراج وذجهٍص شٌىخ :  اسن الجهح )الوسخص لها (

 الوذسكاخ والوٌرجاخ الٌفطٍح
 

ًاوج  13م/ 11/9و  11/3لطعرٍي  -السلٍواًٍح  –العساق ًها : عٌىا
 كسداى وكاًً

 

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجازٌح

 



 هعلىهاخ الرسخٍص العالهح الوسخصح

 : العدد 3131 زلن اإلعالى :

 32/2/9134ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  43432العالهح: زلن 

 91/2/9132ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  33/9/9194غاٌح: ًافرج ل 33/9/9134 : ذسجٍلها ذأزٌخ

: هٌخ الرسخٍص للعالهح الوسلوح الرسخٍص هىضىع أ ( -7) الصٌف والوادج :
شسكح سازا  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  أ ( فمط -7( تالصٌف )()اوٌل ًىتل43432)

 لصٌد هذسن السٍازاخ 
سسدشد ، دً صٌاعً ، كٍلى ‘ اذزتاٌجاى الغستٍح  –ى اٌسا  عٌىاًها :

 5241335174هي طسٌك سسدشد ههاتاد ، السهص الثسٌدي  31هرس 
 4/33/9132: الوىافمح على هٌخ الرسخٍص ترازٌخ هدج الرسخٍص 

  33/9/9194ولغاٌح ًفاذ العالهح  
: شسكح اسٍا الًراج وذجهٍص شٌىخ  اسن الجهح )الوسخص لها (

 والوٌرجاخ الٌفطٍحالوذسكاخ 
 

ًاوج  13م/ 11/9و  11/3لطعرٍي  -السلٍواًٍح  –عٌىاًها : العساق 
 كسداى وكاًً

 

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجازٌح

 



 هعلىهاخ الرسخٍص العالهح الوسخصح

 : العدد 3131 زلن اإلعالى :

 93/5/9132ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  43491العالهح: زلن 

 91/2/9132ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  33/9/9194ًافرج لغاٌح:  33/9/9134 : ٍلهاذسج ذأزٌخ

: هٌخ الرسخٍص للعالهح الوسلوح الرسخٍص هىضىع أ ( -7) الصٌف والوادج :
شسكح سازا  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  أ ( فمط -7( تالصٌف )()اوٌل لىكس43491)

 ٍازاخ لصٌد هذسن الس
سسدشد ، دً صٌاعً ، كٍلى ‘ اذزتاٌجاى الغستٍح  –اٌساى   عٌىاًها :

 5241335174هي طسٌك سسدشد ههاتاد ، السهص الثسٌدي  31هرس 
 4/33/9132: الوىافمح على هٌخ الرسخٍص ترازٌخ هدج الرسخٍص 

 33/9/9194ولغاٌح ًفاذ العالهح  
ج وذجهٍص شٌىخ : شسكح اسٍا الًرا اسن الجهح )الوسخص لها (

 الوذسكاخ والوٌرجاخ الٌفطٍح
 

ًاوج  13م/ 11/9و  11/3لطعرٍي  -السلٍواًٍح  –عٌىاًها : العساق 
 كسداى وكاًً

 

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجازٌح
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