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 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 29/1/2272تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 88247انعاليخ:رقى 

 72/7/2274:انتغييزتبريخ تقديى طهت  27/4/2224 نبفذح نغبيخ: 28/4/2227 : تسجيههب تأريخ

 ا ح ( -82ح ط ك ل و ص ع ف ص ر () -72ا ة ج د هـ و س ح () -22) انظنف وانًبدح :

 تغييز اسى  :انتغييزنىع 

 Kentucky Fried Chicken International Holdings, INC : خ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديىاسى انجه
 

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC : اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA. يبنكخ انعاليخ انتجبريخ  عنىاٌ انجهخ :    

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 ريخ اطدار شهبدح انتسجيم:تب 12774انعاليخ:رقى 

 27/7/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: 77/4/2229نبفذح نغبيخ: 77/4/2279: تسجيههب تأريخ

 ج ( -72)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 يعًم ايىة عزيجي نهعظبئز  :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 شزكخ ينبثيع انًيالد نهتجبرح انعبيخ وتجهيش انًىاد انغذائيخ انًحدودح  : ريخ انجديداسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجب

طًديخ  78و/ :29/74قطعخ  –ثغداد  –انعزاق عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :  

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 :72/7/227تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 7821:انعاليخ:رقى 

 77/72/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: 9/72/2222نبفذح نغبيخ: 9/72/2272: تسجيههب تأريخ

 و س ( -82ا ة ج د () -87أ () -74ا ة () -79ا ة هـ و () -2)نًبدح :انظنف وا

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

  .Google Inc  :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 .Google LLC : اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 1600 :عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ 
94043, USA  

 

 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 72/8/2271تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 1892:انعاليخ:رقى 

 29/2/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: 28/1/2228نبفذح نغبيخ: 28/1/2278: تسجيههب تأريخ

 أ ( -77)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 ًكسزاد يعًم ثندقخ نتقشيز وتحًيض ان :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 شزكخ انجندقخ نظنبعخ وتعجئخ انًىاد انغذائيخ انًحدودح : اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

8و7/:287يجنى  24س/ 978جًيهخ انظنبعيخ و/ –ثغداد  –انعزاق عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :  

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 :29/1/227تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 8122:انعاليخ:رقى 

 29/2/2274تقديى طهت انتغييز: تبريخ 72/9/2227نبفذح نغبيخ: 72/9/2277: تسجيههب تأريخ

 أ ( -77)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 يعًم ثندقخ نتقشيز وتحًيض انًكسزاد  :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 :شزكخ انجندقخ نظنبعخ وتعجئخ انًىاد انغذائيخ انًحدودح  اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

8و7/:287يجنى  24س/ 978جًيهخ انظنبعيخ و/ –ثغداد  –ىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :انعزاق عن  

 
 

 

 

 بد انتجبريخيسجم انعالي                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 :29/1/227تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 1729:انعاليخ:رقى 

 29/2/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: 78/9/2228نبفذح نغبيخ: 78/9/2278: تسجيههب تأريخ

 أ ( -77)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 يعًم ثندقخ نتقشيز وتحًيض انًكسزاد  :جبريخ انقديى اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انت
 

 :شزكخ انجندقخ نظنبعخ وتعجئخ انًىاد انغذائيخ انًحدودح  اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

8و7/:287يجنى  24س/ 978جًيهخ انظنبعيخ و/ –ثغداد  –عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :انعزاق   

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 :29/1/227تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 179:7انعاليخ:رقى 

 29/2/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: :27/7/222نبفذح نغبيخ: :27/7/227: ههبتسجي تأريخ

 أ ( -77)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 يعًم ثندقخ نتقشيز وتحًيض انًكسزاد  :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 ظنبعخ وتعجئخ انًىاد انغذائيخ انًحدودح :شزكخ انجندقخ ن اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

8و7/:287يجنى  24س/ 978جًيهخ انظنبعيخ و/ –ثغداد  –عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :انعزاق   

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 74/77/2279تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 71872انعاليخ:رقى 

 :27/77/227تبريخ تقديى طهت انتغييز: 7/1/2228نبفذح نغبيخ: 8/1/7222: تسجيههب تأريخ

 ا ة ج هـ و ح ( -2)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT (ALSO:اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
TRADING AS SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC) 

 

  .SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC: اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

  KONAN, MINATO-KU, TOKYO JAPAN 1-7-1نكخ انعاليخ انتجبريخ :عنىاٌ انجهخ يب

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم:  88212انعاليخ:رقى 

 1/7/2274تبريخ تقديى طهت انتغييز: 27/4/2224نبفذح نغبيخ: 28/4/2227: تسجيههب تأريخ

 ك ل و ص ع ف ص ر ( -72)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 Kentucky Fried Chicken International Holdings, INC :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC : اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA.  عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :    

 
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 7711 رقى اإلعالٌ :

 :22/7/227تبريخ اطدار شهبدح انتسجيم: 99822 انعاليخ:رقى 

 22/9/2272تبريخ تقديى طهت انتغييز: 72/2272/:7ح نغبيخ:نبفذ 72/2222/:7 : تسجيههب تأريخ

 ا ة ج ( -71ا ة () -72ا ج () -1)انظنف وانًبدح :

 نىع انتغييز: تغييز اسى 

 .NIPPON YUSOKI CO., LTD :اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انقديى 
 

 .Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd : اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

  .Mitsubishi Logisnext Co., Ltd : انحبني اسى انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ انجديد

  No. 1-1 , Higashi – Kotari  2-chome, Nagaokakyo – shi, Kyoto, Japan عنىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انتجبريخ :
 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبريخ                                                                                                                                                   

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تغيير اسم.1377

