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 : العدد 3131 رقن اإلعالى : 

    تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 87887  العالهح:رقن 

  6/4/9793  :نقل الولكيحتاريخ تقدين طلة  3/4/9793  نافذج لغايح: 3/4/9733 : تسجيلها تأريخ

 (ا  – 36) الصنف والوادج :

 نقل هلكيح  :التغييزنىع 

 نتاج الىرق الصحي تاانىاعه  هعول الىادي ال : قدينح هالكح العالهح التجاريح الاسن الجه
 

 االشزف العزاق / النجف عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين :

الوناديل الىرقيح الوحدودج  وانتاجشزكح طيثح لتجارج  : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد   

 

 االشزفالعزاق / النجف  : الجديد عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 هادج التسجيل:   تاريخ اصدار ش 11777 العالهح: رقن 

 34/5/9797تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:    6/7/9797نافذج لغايح:   8/7/3331 : تسجيلها تأريخ

 (ا ب ج  -19) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

  Atlantic Industries :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 PO Box , Ugland House , South Church Street , George Town , Grandتجاريح القدين : عنىاى الجهح هالكح العالهح ال
Cayman KY1 – 1104 Cayman Islands  

 European Refreshments    : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد 

 

  Southgate Dublin Road , Drogheda , A92 YK7W , Irelandعنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 9/3/9735هادج التسجيل:   تاريخ اصدار ش 67666 العالهح: رقن 

  93/39/9797تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   98/3/9795نافذج لغايح:   98/3/9735 : تسجيلها تأريخ

 ا (  – 13)  (ح  – 17) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

 والصناعاخ الغذائيح الوحدودج شزكح هجوىعح ساكي للتجارج العاهح :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 العزاق / تغداد  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

شزكح السالم الوتحدج للتجارج العاهح والولكيح الفكزيح الوحدودج  : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد   

 

 اد العزاق / تغد عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:    83637 العالهح: رقن 

  93/39/9797تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   95/8/9793نافذج لغايح:   95/8/9733 : تسجيلها أريخت

 ج (  – 19) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

 شزكح هجوىعح ساكي للتجارج العاهح والصناعاخ الغذائيح الوحدودج :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 لجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : العزاق / تغداد  عنىاى ا

شزكح السالم الوتحدج للتجارج العاهح والولكيح الفكزيح الوحدودج  : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد   

 

 العزاق / تغداد  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:    54173 العالهح: رقن 

 35/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   93/6/9793نافذج لغايح:   93/6/9773 : تسجيلها تأريخ

 ج (  – 19) ( هـ  – 93) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

 شزكح الشوراء لتجارج التثغ والدخاى  :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 عواى / االردى عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

شزكح تغداد للوشزوتاخ الغاسيح  : ن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديداس   

 

 العزاق / تغداد  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:    77564 العالهح: رقن 

 1/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:    38/33/9793نافذج لغايح:  38/33/9733 : تسجيلها تأريخ

 ( ا ج  -8) الصنف والوادج :

 ييز: نقل هلكيح نىع التغ

  SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO ., LTD :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 Dayangcheng lndustrial District District , Daxi Town , Wenling , Zhejiangعنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 
, China  

 SHIMGE PUMP INDUSTRY )ZheJiang )  CO ., LTD : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد   

 

 , Dayangcheng lndustrial Zone  , Daxi Town , Wenling City , Zhejiang عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :

China 
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:    81375 العالهح: رقن 

 3/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   97/33/9796نافذج لغايح:   97/33/9736 : تسجيلها تأريخ

 ( ج  – 1) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

  .NeoStrata Company , Inc :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 Collega Road East , Princeton , New Jersey 08540, USA 307  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

 Johnson & Johnson    : الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد اسن 

 

   One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick , NJ 08933 USA عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 33/37/9738تاريخ اصدار شهادج التسجيل:     81168 العالهح: رقن 

 6/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   98/39/9796نافذج لغايح:   98/39/9736 : تسجيلها تأريخ

 ج (  – 1) ج :الصنف والواد

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

  .NeoStrata Company , Inc :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 Collega Road East , Princeton , New Jersey 08540, USA 307  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

 Johnson & Johnson    : ح التجاريح الجديداسن الجهح هالكح العاله 

 

   One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick , NJ 08933 USA عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 33/37/9738تاريخ اصدار شهادج التسجيل:     81374 العالهح: رقن 

 6/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   97/33/9796نافذج لغايح:   97/33/9736 : تسجيلها تأريخ

 ج (  – 1) الصنف والوادج :

 لتغييز: نقل هلكيح نىع ا

  .NeoStrata Company , Inc :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 Collega Road East , Princeton , New Jersey 08540, USA 307  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

 Johnson & Johnson    : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد 

 

   One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick , NJ 08933 USA عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد :
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 : العدد 3131 رقن اإلعالى :

 33/37/9738تاريخ اصدار شهادج التسجيل:     81347 العالهح: رقن 

 6/6/9793تاريخ تقدين طلة نقل الولكيح:   34/33/9796نافذج لغايح:   34/33/9736 : تسجيلها تأريخ

 ج (  – 1) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: نقل هلكيح 

  .NeoStrata Company , Inc :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 
 

 Collega Road East , Princeton , New Jersey 08540, USA 307  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين : 

 Johnson & Johnson    : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد 

 

   One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick , NJ 08933 USA كح العالهح التجاريح الجديد :عنىاى الجهح هال
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