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 حىويً

 رقم الصذيفت : 7315رقم اإلعالن : 

ً :  11377رقم العالمت :  موساوااسم العالمت :   71/3/1772حأريخ

 ديهفي  والعىوان االسم خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )11377سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )
 لذا وجب الخىويً . ادوايلعالمت مثبج الصذيخ ل والعىوان االسمان 

 د ٌـ  و (  -13) الصىف والمادة :

 Rucker GmbH االسم الكامل لصادب الطلب :

 Egelser Str . 111, 26605 Aurich GERMANY العىوان الكامل لصادب الطلب :

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 مسجل العالماث الخجاريت

 

 



 حىويً

 رقم الصذيفت : 7315رقم اإلعالن : 

ً :  16437رقم العالمت :  DAYUANاسم العالمت :   11/5/1772حأريخ

ان  ديهالعىوان في  خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )16437سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )
 لذا وجب الخىويً . العىوان الصذيخ للعالمت مثبج ادواي

 أ ( -1) الصىف والمادة :

 . Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co ., Ltd االسم الكامل لصادب الطلب :

 Danya Industrial Area Zeguo Town Wenling City , Zhejiang , China العىوان الكامل لصادب الطلب :

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 مسجل العالماث الخجاريت

 

 



 حىويً

 رقم الصذيفت : 7315م اإلعالن : رق

ً :  15345رقم العالمت :  GODIVA MASTERPIECESاسم العالمت :   15/7/1772حأريخ

 ديهاالسم والعىوان في  خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )15345سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )
 لذا وجب الخىويً . ذيخ للعالمت مثبج ادوايان االسم والعىوان الص

 ح ط ( -37) الصىف والمادة :

   GODIVA BELGIUM  B.V.B.A. / S.P.R.L االسم الكامل لصادب الطلب :

 Wapenstilstandstraat  5 ;   1081  Brussel  Belgium العىوان الكامل لصادب الطلب :

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 ث الخجاريتمسجل العالما

 

 



 حىويً

 رقم الصذيفت : 7315رقم اإلعالن : 

ً :  16357رقم العالمت :  HIFLOWاسم العالمت :   71/1/1772حأريخ

ان االسم  ديهاالسم في  خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )16357سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )
 لذا وجب الخىويً . المت مثبج ادوايالصذيخ للع

 أ ( -1) الصىف والمادة :

 . Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co., Ltd االسم الكامل لصادب الطلب :

 Danya Industrial Area , Zeguo Town , Wenling City , Zhejiang , China العىوان الكامل لصادب الطلب :

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 مسجل العالماث الخجاريت

 

 



 رقم الصذيفت : 7315رقم اإلعالن : 

ً :  15525رقم العالمت :  ريم ابيضاسم العالمت :   73/1/1772حأريخ

ان  ديهفي  لعىوانا خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )15525سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )

 لذا وجب الخىويً . الصذيخ للعالمت مثبج ادواي انلعىوا

 أ ( -76) الصىف والمادة :

 ERUSLU SAGLIK  URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI االسم الكامل لصادب الطلب :

 / Organize Sanayi  Bolgesi Muammer Guler Bulvari ,NO :19 ,Gaziantep .2 العىوان الكامل لصادب الطلب :

Turkey 

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 مسجل العالماث الخجاريت

 

 

 



 رقم الصذيفت : 7315رقم اإلعالن : 

ً :  15526رقم العالمت :  ريم ابيضاسم العالمت :   73/1/1772حأريخ

ان  ديهالعىوان في  خطأ في 17/1/1773 ( في535( في وشزة العالماث الخجاريت بالعذد )15526سبق وان حم وشز العالمت الخجاريت المزقمت )

 لذا وجب الخىويً . العىوان الصذيخ للعالمت مثبج ادواي

 ي ( -76) الصىف والمادة :

 ERUSLU SAGLIK  URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI االسم الكامل لصادب الطلب :

 / Organize Sanayi  Bolgesi Muammer Guler Bulvari ,NO :19 ,Gaziantep .2 العىوان الكامل لصادب الطلب :

Turkey 

 بعذ الخىويً قبل الخىويً

  

 مسجل العالماث الخجاريت
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