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  ( 891للتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة 

 (33):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (8عدد العالماث املنشىرة للرتخيص )

 (821عدد العالماث املنشىرة للتجديد )
 (1:)+ ترخيص عدد العالماث املنشىرة للتجديد 

 (1عدد العالماث املنشىرة للتجديد + نقل ملكيت :)
 (3عدد العالماث املنشىرة دمج جهاث :)

 (6عدد العالماث املنشىرة لتغيري االسم:)
 (18عدد العالماث املنشىرة تغيري عنىان :)

 (12): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشىرة 
 (85عدد العالماث املنشىرة للتجديد + تغيري اسم +تغيري عنىان :)

 (89عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (9عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 9/2/2132 : تغييس اسىتازيخ طهة  انعدد: 3191 زقى االعالٌ :

 9/2/2132 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  14413 زقى انعالية:

 32/3/2131 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 12/3/3991 تازيخ اول تسجيم:

 21/3/2131 نافرة نغاية: 21/3/3991 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 22/3/2121 نافرة نغاية: 21/3/2131 :انشهادة انًجددةتداية فتسة نفاذية 

 أ هـ  و (  - 9 )انصنف وانًادة :

 تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ نىع انتغييس:

 SONY KABUSHIKI  KAISHA            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :                                                                                                                              

          7-35 , Kitashinagawa  6-chom , Shinagawa-ku, Tokyo- Japan    
 

         Sony Corporation                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                

                           1-7-1 Konan, Minato-ku ,  Tokyo , Japan                                                                                                         
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 9/2/2132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 9/2/2132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   14419زقى انعالية: 

 32/3/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  12/3/3991تازيخ اول تسجيم: 

 21/3/2131نافرة نغاية:  21/3/3991 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/3/2121نافرة نغاية:  21/3/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ( ح هـ  وب د أ   - 9انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 SONY KABUSHIKI  KAISHA            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :                                                                                                                              

          7-35 , Kitashinagawa  6-chom , Shinagawa-ku, Tokyo- Japan    
 

         Sony Corporation                                                                                           كة انعالية انتجازية انجديد:اسى انجهة يان
                

                           1-7-1 Konan, Minato-ku ,  Tokyo , Japan                                                                                                         
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 9/2/2132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 9/2/2132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   14431زقى انعالية: 

 32/3/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  12/3/3991تازيخ اول تسجيم: 

 21/3/2131نافرة نغاية:  21/3/3991 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/3/2121نافرة نغاية:  21/3/2131 :انشهادة انًجددة تداية فتسة نفاذية

 أ ب د هـ  و ح (  - 9انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 SONY KABUSHIKI  KAISHA            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :                                                                                                                              

          7-35 , Kitashinagawa  6-chom , Shinagawa-ku, Tokyo- Japan    
 

         Sony Corporation                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                

                           1-7-1 Konan, Minato-ku ,  Tokyo , Japan                                                                                                         
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 9/2/2132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 9/2/2132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   14423زقى انعالية: 

 3/3/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/1/3991تازيخ اول تسجيم: 

 3/1/2131فرة نغاية: نا 3/1/3991 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/1/2121نافرة نغاية:  3/1/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (د   أ هـ    - 9انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 SONY KABUSHIKI  KAISHA            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :                                                                                                                              

          7-35 , Kitashinagawa  6-chom , Shinagawa-ku, Tokyo- Japan    
 

         Sony Corporation                                                                                           انتجازية انجديد: اسى انجهة يانكة انعالية
                

                           1-7-1 Konan, Minato-ku ,  Tokyo , Japan                                                                                                         
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 9/2/2132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191ٌ : زقى االعال

 9/2/2132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   14422زقى انعالية: 

 3/3/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/1/3991تازيخ اول تسجيم: 

 3/1/2131نافرة نغاية:  3/1/3991 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/1/2121نافرة نغاية:  3/1/2131 :دةتداية فتسة نفاذية انشهادة انًجد

 ( أ  - 9انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 SONY KABUSHIKI  KAISHA            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :                                                                                                                              

          7-35 , Kitashinagawa  6-chom , Shinagawa-ku, Tokyo- Japan    
 

         Sony Corporation                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                

                           1-7-1 Konan, Minato-ku ,  Tokyo , Japan                                                                                                         
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23194زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131 نافرة نغاية: 31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121 نافرة نغاية: 31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
          : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23193زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131نافرة نغاية:  31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121نافرة نغاية:  31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
 :          عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23311زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131نافرة نغاية:  31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121نافرة نغاية:  31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
 :          عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23311زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131نافرة نغاية:  31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121نافرة نغاية:  31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
 :          عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23313زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131نافرة نغاية:  31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121نافرة نغاية:  31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
 :          عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 24/3/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/3/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23314زقى انعالية: 

 9/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 31/32/2131نافرة نغاية:  31/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/32/2121نافرة نغاية:  31/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  – 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

       WYETH, A DELAWARE CORPORATION   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

JERSEY-U.S.A                                                                                    5 GIRALDA FARMS , MADISON,NEW 
 :          عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى  

         WYETH LLC                                                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                      235 East 42
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 24/1/2119تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/1/2119تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11231زقى انعالية: 

 39/1/2139تازيخ طهة تجديد انشهادة:  24/1/3992تازيخ اول تسجيم: 

 23/1/2139 نافرة نغاية: 24/1/2119 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 23/1/2129 نافرة نغاية: 24/1/2139 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  - 31انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                    .TOA Medical Electronics Co., Ltd   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:
   

                                                      : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                             Japan 2-1, Minatojimanakamachi, 7-Chome, Chou-ku, Kobe-Shi, Hyogo-Kem,  

                                            SYSMEX CORPORATION                      اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

1-5-1 Wakinohama-kalgandori Chuo-ku, kobe, Hyogo, Jpan                                                                                                                                          
  انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                            

 

 

 

 

  



 24/1/2119تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 24/1/2119تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11321زقى انعالية: 

 33/2/2139تازيخ طهة تجديد انشهادة:  23/2/3992تازيخ اول تسجيم: 

 22/2/2139نافرة نغاية:  23/2/2119 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/2/2129 نافرة نغاية: 23/2/2139 :فتسة نفاذية انشهادة انًجددة تداية

 أ (  - 3انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                    .TOA Medical Electronics Co., Ltd   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:
   

                                                      : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                             Japan 2-1, Minatojimanakamachi, 7-Chome, Chou-ku, Kobe-Shi, Hyogo-Kem,  

                                            SYSMEX CORPORATION                      نكة انعالية انتجازية انجديد:اسى انجهة يا

1-5-1 Wakinohama-kalgandori Chuo-ku, kobe, Hyogo, Jpan                                                                                                                                          
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



 تازيخ طهة تغييس اسى :  :انعدد 3191زقى االعالٌ : 

 تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   12139 زقى انعالية:

 29/3/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  11/3/3991تازيخ اول تسجيم: 

 29/3/2131نافرة نغاية:  11/3/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 29/3/2121 نافرة نغاية: 11/3/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب (   - 34انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 China External Trade Development Council                  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

4-7F ., No.  333 , Keelung Road, Sec .  1, Taipei , Taiwan , R . O . C.                                
  
                        : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 

Taiwan External Trade Development Council                                                                     
                                                         اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:  

     6 Floor, No .  333 , Keelung Road, Sec. 1, Taipei , Taiwan                                                                                            
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

                                                        

 



 39/2/2139تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 39/2/2139تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23213ى انعالية: زق

 21/2/2139تازيخ طهة تجديد انشهادة:  24/3/2112تازيخ اول تسجيم: 

 24/3/2139نافرة نغاية:  24/3/2112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 23/3/2129 نافرة نغاية: 24/3/2139 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ب ج (  – 19نًادة :) انصنف وا

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                    NIPPON OIL CORPORATION  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                      : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
              3-12 NISHISHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU,TOKYO, JAPAN                                

     JXTG Nippon Oil & Energy Corporation                                                       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
     

        1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan                                          
انعالية ة عنىاٌ انجهة يانك انجديد:                                                                                                                                               

 

 

 

                         

 

 

 



 3/3/2131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 22/2/2139تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   22214زقى انعالية: 

 23/2/2139تازيخ طهة تجديد انشهادة:  22/1/2111تازيخ اول تسجيم: 

 22/1/2131نافرة نغاية:  22/1/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 21/1/2121 نافرة نغاية: 22/1/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح ط ك ل و س ع ف ص ز ( – 11أ ب ج د هـ و ش ح ( )   - 29انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                          1441 GARDINER LANE LOUISVILLE , KENTUCKY 40213 U.S.A 
                                                  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 
Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC                          

   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024                                                                                                                         

انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              
 

                       

 



 3/3/2131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 3/3/2131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   21312زقى انعالية: 

 4/3/2139تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/33/3931تازيخ اول تسجيم: 

 9/33/2131نافرة نغاية:  31/33/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 9/33/2121 نافرة نغاية: 31/33/2131 :دةتداية فتسة نفاذية انشهادة انًجد

 أ ب ج د هـ (  – 43و ( )  أ ب ج هـ  – 23ج ( )  – 31أ ب ح ( )  – 34أ د ()  – 1انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                .CARTIER INTERNATIONAL N.V  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                      : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                                                  Scharlooweg 33, Curacao, Netherlands Antilles 

                                                      Cartier International AG ية انتجازية انجديداسى انجهة يانكة انعال

22, Hinterbergstrasse Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland                                                                                                        
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



 2/32/2134تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 2/32/2134تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23131انعالية:  زقى

 2/32/2131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/32/2111تازيخ اول تسجيم: 

 3/32/2131 نافرة نغاية: 3/32/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 4/32/2121 نافرة نغاية: 3/32/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (  - 3ًادة :) انصنف وان

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                              SCHERING CORPORATION  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

 عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:                                                                                                                                                                                                                                                   

               GALLOPING HILL ROAD, KENIL WORTH, STATE OF NEW                                                

                      Merck Sharp & Dohme Cprp                            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of  America                                                                                            
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

  

 



 23/9/2133تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 23/9/2133تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23111زقى انعالية: 

 23/9/2133تازيخ طهة تجديد انشهادة:  1/4/2112تازيخ اول تسجيم: 

 1/4/2133 نافرة نغاية: 1/4/2112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/4/2123 نافرة نغاية: 1/4/2133 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح  ط  (  -33انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                   .Tangshan Huida Ceramic Group Co.,  Ltd    اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                                                                                : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Huanggezhuang Town , Fengnan City, Hebei, P.R. CHINA.                                                                                   

    HUIDA SANITARY   WARE CO., LTD                                                      اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

     NO.7 , HUIDA ROAD, HUANG GE ZHUANG TOWN, FENGNAN DISTRICT, TANGSHAN CITY, 
HEBEI PROVINCE, P . R. CHINA                                   

انعالية جهة يانكة عنىاٌ ان انجديد:                                                                                                                                           
 

 

 

 

 



 33/9/2139تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 33/9/2139تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   24314زقى انعالية: 

 2/3/2123تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/3/3913تازيخ اول تسجيم: 

 31/3/2133 نافرة نغاية: 33/3/3994 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/3/2123 نافرة نغاية: 33/3/2133 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

  أ (  - 33انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

         TOYO TIRE AND RUBBER CO. LTD  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                        : ية انتجازية انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعال
                    17-18,  1-CHOME EDOBORI , NISHI-KU ,  OSAKA, JAPAN 

               Toyo Tire Corporation                                                                اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                          2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo. Japan                                                                                                          
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



 33/9/2139تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 33/9/2139تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   24313زقى انعالية: 

 2/3/2123تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/3/3913تازيخ اول تسجيم: 

 31/3/2133نافرة نغاية:  33/3/3994 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/3/2123نافرة نغاية:  33/3/2133 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ (   - 33انصنف وانًادة :) 

 اسى + تغييس عنىاٌ نىع انتغييس: تجديد + تغييس

         TOYO TIRE AND RUBBER CO. LTD  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                        : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                    17-18,  1-CHOME EDOBORI , NISHI-KU ,  OSAKA, JAPAN 

               Toyo Tire Corporation                                                                اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                          2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo. Japan                                                                                                          
عالية انعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 33/9/2139تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 33/9/2139تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   31143زقى انعالية: 

 2/3/2123تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/31/2114تازيخ اول تسجيم: 

 31/31/2134نافرة نغاية:  31/31/2114 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 9/31/2124نافرة نغاية:  31/31/2134 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ  ب  (   - 32انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

         TOYO TIRE AND RUBBER CO. LTD  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                        : انتجازية انقديى عنىاٌ انجهة يانكة انعالية
                    17-18,  1-CHOME EDOBORI , NISHI-KU ,  OSAKA, JAPAN 

               Toyo Tire Corporation                                                                اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                          2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo. Japan                                                                                                          
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 3/3/2131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 3/3/2131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11313 زقى انعالية: 

 22/3/2133تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/1/3913تازيخ اول تسجيم: 

 33/1/2133 نافرة نغاية: 31/1/2112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/1/2123 نافرة نغاية: 31/1/2133 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ  (  - 32انصنف وانًادة :) 

 سى + تغييس عنىاٌنىع انتغييس: تجديد + تغييس ا

 DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

   Namdaemoon 5-Ga, Joong-Gu, Seoul, Korea ,541                                        : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                 

 POSCO DAEWOO Corporation                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                           

                            10, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Korea(south)                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 3/3/2131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191االعالٌ : زقى 

 3/3/2131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11312زقى انعالية:  

 22/3/2133تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/1/3913تازيخ اول تسجيم: 

 33/1/2133نافرة نغاية:  31/1/2112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/1/2123نافرة نغاية:  31/1/2133 :هادة انًجددةتداية فتسة نفاذية انش

 أ  (  - 32انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

   Namdaemoon 5-Ga, Joong-Gu, Seoul, Korea ,541                                        : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                 

 POSCO DAEWOO Corporation                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                           

                            10, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Korea(south)                                                                                  
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 23/33/2131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3191زقى االعالٌ : 

 23/33/2131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   22113زقى انعالية: 

 39/33/2131يد انشهادة: تازيخ طهة تجد 3/4/2111تازيخ اول تسجيم: 

 3/4/2131 نافرة نغاية: 3/4/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/4/2121 نافرة نغاية: 3/4/2131 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ  ب (  - 22انصنف وانًادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 شسكة يتالوتىنتاٌ انتسناشيىنال ذ.و.و.  جازية انقديى:اسى انجهة يانكة انعالية انت

             االيازات انعستية انًتحدة –دتي  – 24444ص.ب.    : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

           شسكة فنادق يتسوتىنتاٌ انعانًية ش.ذ.و.و       اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

االيازات انعستية انًتحدة          – دتي                                                                       ص.ب  25444   
انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                
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