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 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ : 

 13/4/4114   تاريخ اصدار شهادج انتظجيم: 13391  انعاليح:رلى 

  44/4/4141   :َمم انًهكيحتاريخ تمديى طهة  11/11/4149  َافذج نغايح: 11/11/4119 : تظجيهها تأريخ

 ( ب  -94 ) انصُف وانًادج :

 َمم يهكيح  :انتغييزَىع 

 جًال جالل يحًىد  : اليح انتجاريح انمديىح يانكح انعاطى انجه
 

 االياراخ انعزتيح انًتحدج  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى :

شزكح تاب انًديُح نهتجارج انعايح يحدودج انًظؤونيح : اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 تغداد  –ق انعزا : انجديد عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



   

 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 13/4/4114  تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:  13394 انعاليح: رلى 

 44/4/4141تاريخ تمديى طهة َمم انًهكيح:     11/11/4149َافذج نغايح:   11/11/4119 : تظجيهها تأريخ

 (ب   -94)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 جًال جالل يحًىد  :اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى 
 

 ح انمديى : االياراخ انعزتيح انًتحدج عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاري

شزكح تاب انًديُح نهتجارج انعايح يحدودج انًظؤونيح : اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 تغداد  –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



  

 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 13/4/4114تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:    13399 انعاليح: رلى 

 44/4/4141طهة َمم انًهكيح:     تاريخ تمديى 11/11/4149َافذج نغايح:   11/11/4119 : تظجيهها تأريخ

 ب  ( -94)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 جًال جالل يحًىد  :اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى 
 

 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى : االياراخ انعزتيح انًتحدج 

شزكح تاب انًديُح نهتجارج انعايح يحدودج انًظؤونيح : يداطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجد   

 

 تغداد  –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



  

 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 14/3/4111تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:    31145 انعاليح: رلى 

 41/14/4141تاريخ تمديى طهة َمم انًهكيح:     14/5/4111َافذج نغايح:   14/5/4111 : تظجيهها تأريخ

 (ا ب  – 1)   انصُف وانًادج :

 م يهكيح َىع انتغييز: َم

  ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO ., LTD :اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى 
 

 , SOUTH OF FIRST – CLASS HIGHWAY , DASHI , DAXI TOWNعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى : 
WENLING CITY , 31850 , ZHEJIANG , CHINA  

ZHEJIANG DOYIN TECHNOLOGY CO ., LTD اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

 , South of First – class Highway , Dashi , Daxi Town , Wenling City عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Zhejiang , China  

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

  



 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:    15439 انعاليح: رلى 

  41/14/4141   تاريخ تمديى طهة َمم انًهكيح: 1/9/4143َافذج نغايح:   1/9/4113 : تظجيهها تأريخ

 ( ا ج  -1)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO ., LTD :اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى 
 

 , SOUTH OF FIRST – CLASS HIGHWAY , DASHI , DAXI TOWNعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى : 
WENLING CITY , 31850 , ZHEJIANG , CHINA  

ZHEJIANG DOYIN TECHNOLOGY CO ., LTD اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

 , South of First – class Highway , Dashi , Daxi Town , Wenling City عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Zhejiang , China  

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

  



 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:    11331 انعاليح: رلى 

  41/14/4141تاريخ تمديى طهة َمم انًهكيح:    11/1/4145َافذج نغايح:   11/1/4115 : تظجيهها تأريخ

 ا ج  ( -1)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO ., LTD :اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى 
 

 , SOUTH OF FIRST – CLASS HIGHWAY , DASHI , DAXI TOWNى : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمدي
WENLING CITY , 31850 , ZHEJIANG , CHINA  

ZHEJIANG DOYIN TECHNOLOGY CO ., LTD اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

 , South of First – class Highway , Dashi , Daxi Town , Wenling City عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Zhejiang , China  

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

  



 : انعدد 1931 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شهادج انتظجيم:    91113 نعاليح: ارلى 

 41/1/4141تاريخ تمديى طهة َمم انًهكيح:     15/5/4149َافذج نغايح:   13/5/1335 : تظجيهها تأريخ

 ( ا ب ج د هـ و س ح ط ي ن ل و ٌ ص ع ف ص ق ر  – 91) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح عًز لاطى انعيظائي وشزكاِ نهتظىيك انًحدودج  :نتجاريح انمديى اطى انجهح يانكح انعاليح ا
 

 شارع اتزاهيى انجفاني , يتفزع يٍ شارع يحًد تٍ عثد انعشيش –حي االَدنض  –فزيًكض تالسا عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمديى : 
 انًًهكح انعزتيح انظعىديح – 21492جدج  – 8680, ص.ب. حهيح () انت                                                        

انشزكح انىطُيح نهصُاعاخ انغذائيح انًحدودج  : اطى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

انًًهكح  – 41434ج جد 5151حي االَدنض , ص . ب .  –شارع اتزاهيى انجفاني  –فزيًكض تالسا  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 انعزتيح انظعىديح 

   

 

 يظجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        
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