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 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ : 

 26/7/1222   تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم: 97793  انعاليح:رقى 

 4/1/1212    :َقم انًهكيحتاريخ تقديى طهة  3/22/1214  َافذج نغايح: 6/22/2333 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ٔ  – 3 ) انصُف ٔانًادج :

 َقم يهكيح  :انتغييزَٕع 

 Bayer Aktiengesellschaft                                                           : ح انتجاريح انقديىح يانكح انعالياسى انجٓ
 

          Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, Germany عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

 Bayer Intellectual Property GmbH                                        اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein , Germany : انجديد عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    76149 انعاليح: رقى 

 14/1/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     11/4/1212َافذج نغايح:   11/4/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ج ٔ (  – 41) ( ا ب  -3)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  ABBOTT LABORATORIES :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

  ABBOOTT PARK ROAD , ABBOTT PARK , IL 60064 , United 100عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

AbbVie Inc : سى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديدا   

 

 N . WAUKEGAN ROAD , NORTH CHICAGO IL 60064 UNITED 1 عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

States  

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 12/3/2373تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    19777 انعاليح: رقى 

 4/1/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     14/3/1212َافذج نغايح:    13/3/2372 : تسجيهٓا تأريخ

 ٔ  ( – 3)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 Bayer Aktiengesellschaft :                                                          اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

          Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, Germanyعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 Bayer Intellectual Property GmbH                                        اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein , Germany عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

  تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    99222 انعاليح: رقى 

  23/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    6/2/1212ح:  َافذج نغاي 7/2/2339 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا ب ج  -91)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  Atlantic Industries :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 , P.O. Box 309 , Ugland House , South Church Street , George Townعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 
Grand Cayman KY1-1104 , Cayman Islands .  

 European Refreshments اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  Southgate Dublin Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    73412 انعاليح: رقى 

 27/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     12/6/1213َافذج نغايح:   12/6/1223 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا ج د  – 22)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  Guangdong Saiman Investment Co ., Ltd :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 Room 405B , Zibian Building 2 No . 48 Chenjiaci Avenue , Liwan Districtعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 
, Guangzhou , China  

 Miniso Hong Kong Limited    : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد 

 

 Unit D, 16 /F, One Capital Place , 18 Luard Road , Wan Chai , Hong عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Kong , China  

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 صدار شٓادج انتسجيم:   تاريخ ا 72427 انعاليح: رقى 

 3/2/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     16/1/1213َافذج نغايح:   16/1/1223 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا  -92)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 يعًم راشي انشٓثاء  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

  انعزاق / َيُٕٖ ح انتجاريح انقديى : عُٕاٌ انجٓح يانكح انعالي

يعًم قهعح انشٓثاء الَتاج انطحيُيح  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / َيُٕٖ عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    73462 انعاليح: رقى 

   14/2/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:   2/1/1212َافذج نغايح:   2/1/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ب ج ( – 91) ( ا ب  – 3)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  Hydration Pharmaceuticals Pty LTD :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

  Caroline Street , South Yarra VIC 3141 , Australia 14عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 Care Pharmaceuticals Pty . Ltd . اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

 , Suite 302 , Level 3 , 59 -75 Grafton Street , Bondi Junction NSW 2022 عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Austrialia  

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 22/6/1221تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    44792 انعاليح: رقى 

 11/1/1212تقديى طهة َقم انًهكيح:    تاريخ  9/22/1212َافذج نغايح:   4/22/1229 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا  – 22)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  OSRAM GMBH :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

   Berlin and Munich , Federal Republic of Germanyعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 LEDVANCE GMBH اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  PARKING 29 -33 , 85748 GARCHING NEAR MUNICH , GERMANY عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 12/22/1227تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    71171 انعاليح: رقى 

 7/21/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:  14/3/1216َافذج نغايح:   14/3/1226 : تسجيهٓا تأريخ

 (   ج -9) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  The Procter & Gamble Company :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 one procter &Gamble Plaza , Cincinnati Ohio 45202 , United States ofعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 
America  

 Noxell Corporation ٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديداسى انج :  

 

 York Road , Hunt Valley Maryland 21030 -2098 , United States of 11050 عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

America  

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    99229 انعاليح: رقى 

  23/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    2/2/1212َافذج نغايح:   3/2/2339 : تسجيهٓا تأريخ

 ( اب ج -91) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  Atlantic Industries :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 

 , PO Box 309 , Ugland House , South Church Street , George Townعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 
Grand Cayman KY1 -1104 , Cayman Islands . 

European Refreshments اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  Southgate Dublin Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 22/6/1223تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    73132 انعاليح: رقى 

 14/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     14/2/1212َافذج نغايح:   14/2/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 (  ب  – 92) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 انياقٕخ نهتجارج انعايح يحدٔدج انًسؤٔنيح  شزكح رٔعّ :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 انعزاق / تغدادعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

رٔعح انًستجار نهتجارج انعايح يحدٔدج انًسؤٔنيح  شزكح : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / تغداد عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 انعالياخ انتجاريح يسجم                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 22/6/1223تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    74237 انعاليح: رقى 

  14/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    17/22/1217َافذج نغايح:   17/22/1227 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ْـ – 92) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 شزكح رٔعّ انياقٕخ نهتجارج انعايح يحدٔدج انًسؤٔنيح  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 انعزاق / تغدادعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

شزكح رٔعح انًستجار نهتجارج انعايح يحدٔدج انًسؤٔنيح  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / تغداد اٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :عُٕ

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 23/9/1227تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    44723 عاليح: انرقى 

 11/1/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     13/3/1212َافذج نغايح:   92/3/1229 : تسجيهٓا تأريخ

 ا (  – 22ا ج ( )  – 3)  ( ا ب  -7) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 Enterprises Limited  QRG:انقديى  اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح
 

  RAM KISHORE ROAD CIVIL LINES DEIH DEIH 1-54 INDIA 1/7عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 Havells India Limited : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد    

 

 – QRG TOWERS , 2D SECTOR – 126 , EXPRESS WAY , NOIDA عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

201304 ( U P ) , INDIA 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : نعددا 2931 رقى اإلعالٌ :

 شٓادج انتسجيم:    إصدارتاريخ  39972 انعاليح: رقى 

 27/2/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     29/21/1212َافذج نغايح:   24/21/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ح ٌ س ع ف ر ص ق (  -92) ( ب ح س -13)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  The Procter & Gamble Company :ح انتجاريح انقديى اسى انجٓح يانكح انعالي
 

  . One Procter & Gamble plaza Cincinnati , Ohio 45202 USAعُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 Kellogg Europe Trading Limited اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :  

 

  Suite 3 , One Earlsfort Center , Lower Hatch Street , Dublin 2, Irelandانتجاريح انجديد : عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    71127 انعاليح: رقى 

 26/9/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     27/3/1216َافذج نغايح:   27/3/1226 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا  -92)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 انًحدٔدِشزكح االَصار الَتاج انًٕاد انغذائيح  :اريح انقديى اسى انجٓح يانكح انعاليح انتج
 

 انعزاق / تغداد عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

انًحدٔدِشزكح انثطزيق الَتاج انًٕاد انغذائيح  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 / تغداد  انعزاق عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 21/7/1223م:   تاريخ اصدار شٓادج انتسجي 66629 انعاليح: رقى 

 16/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     16/1/1214َافذج نغايح:   16/1/1224 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د (  -92ا ب ج د ْـ ٔ س ح ( )  – 13)  (ف ص ر  ع ا ب ج د ْـ ٔ س ط ي ك ل و ٌ س – 92)   انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :انعاليح انتجاريح انقديى  اسى انجٓح يانكح
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –/ ديزج اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

دٔدج شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًح : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انسهيًاَيحانعزاق /  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 2/4/1224تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    63339 انعاليح: رقى 

 17/3/1212 :تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     22/22/1219َافذج نغايح:   22/22/1229 : تسجيهٓا تأريخ

 ب(  – 94)   انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :قديى اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح ان
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انسهيًاَيحانعزاق /  يانكح انعاليح انتجاريح انجديد : عُٕاٌ انجٓح

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:    77322 اليح: انعرقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     22/22/1212َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ا ب ج د  -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انسهيًاَيح انعزاق / انجديد : عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

   ر شٓادج انتسجيم:   تاريخ اصدا 77322 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     22/22/1212َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  انعاليح انتجاريح انقديى :عُٕاٌ انجٓح يانكح 

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 سهيًاَيحانعزاق / ان عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77321 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا ريختأ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  :عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77329 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –دج/ دتي / ديزج اإلياراخ انعزتيح انًتح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77324 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –ياس  شارع تٍ –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77323 انعاليح: رقى 

 17/3/1212نًهكيح:    تاريخ تقديى طهة َقم ا 1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : ى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديداس   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77326 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  صُف ٔانًادج :ان

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : تجاريح انجديداسى انجٓح يانكح انعاليح ان   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77327 انعاليح: رقى 

 16/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ج د  (ا ب  -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

ٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج شزكح يجً : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77322 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 يهكيح  َٕع انتغييز: َقم

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

ح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعاي : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 تجاريحيسجم انعالياخ ان                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77323 انعاليح: رقى 

 16/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :انعاليح انتجاريح انقديى  اسى انجٓح يانكح
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

حدٔدج شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انً : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77322 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح كح انعاليح انتجاريح انجديد :عُٕاٌ انجٓح يان

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77322 : انعاليحرقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ب  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  جٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :عُٕاٌ ان

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 نعزاق / انسهيًاَيحا عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 سجيم: تاريخ اصدار شٓادج انت 77321 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ب  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  ديى :عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انق

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 

 

 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77319 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 22/22َافذج نغايح:   22/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ب  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –ج/ دتي / ديزج اإلياراخ انعزتيح انًتحد عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77219 انعاليح: رقى 

 16/3/1212اريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    ت 1212/ 11/7َافذج نغايح:   11/7/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا  ( -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ب  ص . –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77343 انعاليح: رقى 

 17/3/1212 تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    1212/ 23/22َافذج نغايح:   23/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ( ب ج د ا  -94)  انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : نكح انعاليح انتجاريح انجديداسى انجٓح يا   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  77332 انعاليح: رقى 

 17/3/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     1212/ 23/22َافذج نغايح:   23/22/1222 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ب ج د  ( -94)  ج :انصُف ٔانًاد

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

 جًال جالل يحًٕد  :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 272622ص . ب  –شارع تٍ ياس  –اإلياراخ انعزتيح انًتحدج/ دتي / ديزج  عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

شزكح يجًٕعح تُجٕيٍ نهتجارج انعايح ٔانٕكاالخ انتجاريح انًحدٔدج  : ديداسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انج   

 

 انعزاق / انسهيًاَيح عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 19/2/1223تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  71227 انعاليح: رقى 

 2/6/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     13/3/1216َافذج نغايح:   13/3/1226 : تسجيهٓا تأريخ

 (ا ج  – 7) انصُف ٔانًادج :

 انتغييز: َقم يهكيح  َٕع

  SHIMGH PUMP INDUSTRY GROUP CO ., LTD :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 , Dayangcheng Industrial District , District , Daxi Town , Wenling عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :
Zhejiang , China . 

Shimge Pump Industry ( Zhejiang ) Co ., Ltd     : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد 

 

 Dayangcheng Industrial Zone , Daxi Town , Wenling City , Zhejiang عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Province , China             

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شٓادج انتسجيم:  71336 انعاليح: رقى 

 2/6/1212  ديى طهة َقم انًهكيح:    تاريخ تق 27/7/1216َافذج نغايح:   27/7/1226 : تسجيهٓا تأريخ

 (ا ج  -7) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  SHIMGH PUMP INDUSTRY GROUP CO ., LTD :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 , Dayangcheng Industrial District , District , Daxi Town , Wenling عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :
Zhejiang , China . 

Shimge Pump Industry ( Zhejiang ) Co ., Ltd     : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد 

 

 Dayangcheng Industrial Zone , Daxi Town , Wenling City , Zhejiang عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Province , China             

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 2931 رقى اإلعالٌ :

 1/3/1224سجيم: تاريخ اصدار شٓادج انت 33333 انعاليح: رقى 

 2/6/1212تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:  11/21/1213َافذج نغايح:   19/21/1223 : تسجيهٓا تأريخ

 ا ج ( -7) انصُف ٔانًادج :

 َٕع انتغييز: َقم يهكيح 

  SHIMGH PUMP INDUSTRY GROUP CO ., LTD :اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 , Dayangcheng Industrial District , District , Daxi Town , Wenling كح انعاليح انتجاريح انقديى :عُٕاٌ انجٓح يان
Zhejiang , China . 

Shimge Pump Industry ( Zhejiang ) Co ., Ltd     : اسى انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد 

 

 Dayangcheng Industrial Zone , Daxi Town , Wenling City , Zhejiang عُٕاٌ انجٓح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

Province , China             

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        
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