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 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 4/3/3075 ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج: 3/6/3005 ذاسيخ اول ذسجيم: 53435 انعالمح:سقم 

 3/6/3075وافزج نغايح: 3/6/3005:وفاريح اخش شهادجفرشج تذايح 

 3/6/3035وافزج نغايح: 3/6/3075 وفاريح انشهادج انمجذدج:فرشج تذايح 

 أ ( -76أ () -5)انصىف وانمادج :

 ششكح انرىن قيا نهثىاء وانىقم وانغزائيح وانرجاسج انمساهمح   االسم انكامم نصاحة انطهة :

 غاصي عىراب / ذشكيا  74/ سقم  4مشكض قانيىن نهعمم / طاتق  –شاسع غاصي مخراس تاشا  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRES : Gazimuhtarpasa Bulvari, Kalyon Is Merkezi, K:4, N:14, Sehitkamil – Gaziantep / Turkey 

 

 

 
 

 

 

  يحمسجم انعالماخ انرجاس                                                                                                                     

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 4/3/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  3/6/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  53439 انعالمح:سقم 

 3/6/3075وافزج نغايح: 3/6/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 3/6/3035وافزج نغايح: 3/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 أ ( -76أ () -5)ج :انصىف وانماد

 ششكح انرىن قيا نهثىاء وانىقم وانغزائيح وانرجاسج انمساهمح   االسم انكامم نصاحة انطهة :

 غاصي عىراب / ذشكيا  74/ سقم  4مشكض قانيىن نهعمم / طاتق  –شاسع غاصي مخراس تاشا  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRES : Gazimuhtarpasa Bulvari, Kalyon Is Merkezi, K:4, N:14, Sehitkamil – Gaziantep / Turkey 

 

 

 
 

 

 

 

  انرجاسيح مسجم انعالماخ                                                                                                                     

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 37/5/3071ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  73/6/3001ذاسيخ اول ذسجيم:  / أ  50557 انعالمح:سقم 

 73/6/3071وافزج نغايح: 73/6/3001:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 73/6/3031وافزج نغايح: 73/6/3071تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ج ( -43أ () -70أ () -5)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Merck KGaA  

ADDRESS: Frankfurter Str. 250  64293 Darmstadt, Germany  

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 30/3/3076ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  5/4/3006ذاسيخ اول ذسجيم:  49753 انعالمح:سقم 

 5/4/3076وافزج نغايح: 5/4/3006:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 4/4/3036وافزج نغايح: 5/4/3076ايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: تذ

 ج ( -74)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha (also trading as Citizen Holding Co., Ltd.) 

ADDRES : 1 – 12 – 16 – chome Tanashi – cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan  

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 79/5/3074ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  6/9/3004اسيخ اول ذسجيم: ذ 46555 انعالمح:سقم 

 6/9/3074وافزج نغايح: 6/9/3004:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 5/9/3034وافزج نغايح: 6/9/3074تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

  ح ( -30ص () -39)انصىف وانمادج :

 ششكح انكىيريح انهىذيح انرجاسيحان  االسم انكامم نصاحة انطهة :

 انكىيد  –انعاسضيح  93مثىى  3تهىك سقم  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 
 

 

 

 

 

  ماخ انرجاسيحمسجم انعال                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 7/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  30/9/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44669 انعالمح:سقم 

 30/9/3075وافزج نغايح: 30/9/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 79/9/3035وافزج نغايح: 30/9/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 أ ح ( -43ح س () -30ا ب هـ () -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 3/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  30/9/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44613 انعالمح:سقم 

 30/9/3075وافزج نغايح: 30/9/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 79/9/3035وافزج نغايح: 30/9/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 أ ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 3/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  34/5/3003 ذاسيخ اول ذسجيم: 44317 انعالمح:سقم 

 34/5/3075وافزج نغايح: 34/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 33/5/3035وافزج نغايح: 34/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

  جم انعالماخ انرجاسيحمس                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 7/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  30/9/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44613 انعالمح:سقم 

 30/9/3075وافزج نغايح: 30/9/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 79/9/3035:وافزج نغايح 30/9/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 

 
 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 36/6/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  34/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44369 انعالمح:سقم 

 34/5/3075وافزج نغايح: 34/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 33/5/3035وافزج نغايح: 34/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 7/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  3/77/3003ذسجيم: ذاسيخ اول  44935 انعالمح:سقم 

 3/77/3075وافزج نغايح: 3/77/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 3/77/3035وافزج نغايح: 3/77/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ح ( -43)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  مم نصاحة انطهة :انعىىان انكا

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

  جاسيحمسجم انعالماخ انر                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 39/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  75/6/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44703 انعالمح:سقم 

 75/6/3075وافزج نغايح: 75/6/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 71/6/3035وافزج نغايح: 75/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ج ص ( -39)صىف وانمادج :ان

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: MEATPOINT B.V.  

ADDRES : TWENTEPOORT OOST 5- 7609 RG ALMELO – THE NETHERLANDS. 

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 39/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  75/6/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44709 انعالمح:سقم 

 75/6/3075وافزج نغايح: 75/6/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 71/6/3035وافزج نغايح: 75/6/3075وفاريح انشهادج انمجذدج:  تذايح فرشج

 ا ج ص ( -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: MEATPOINT B.V.  

ADDRES : TWENTEPOORT OOST 5- 7609 RG ALMELO – THE NETHERLANDS. 

 

 
 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 39/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  75/6/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44770 انعالمح:سقم 

 75/6/3075وافزج نغايح: 75/6/3003:فاريح اخش شهادجتذايح فرشج و

 71/6/3035وافزج نغايح: 75/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ج ص ( -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: MEATPOINT B.V.  

ADDRES : TWENTEPOORT OOST 5- 7609 RG ALMELO – THE NETHERLANDS. 

 

 

 
 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 70/5/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  70/6/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44050 انعالمح:سقم 

 70/6/3075وافزج نغايح: 70/6/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 9/6/3035وافزج نغايح: 70/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج هـ ( -35ا ب ج د () -75ا ب ج () -74ب () -9ج () -3)انصىف وانمادج :

   كامم نصاحة انطهة :االسم ان

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH 

ADDRES : Gutenbergring 53, 22484 Norderstedt, Germany 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 5/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  53546 انعالمح:سقم 

 35/5/3075وافزج نغايح: 35/5/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075: تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج

 ا ج د ط ص ( -30)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Perfetti Van Melle S.P.A. 

ADDRES : Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), Italy 

 

 

 

 
 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 75/5/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  5/6/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44039 انعالمح:سقم 

 5/6/3075وافزج نغايح: 5/6/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 4/6/3035وافزج نغايح: 5/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج ( -3)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Allergan, Inc. 

ADDRES : 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612 USA 

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 74/5/3075نشهادج: ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ ا 3/6/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  53433 انعالمح:سقم 

 3/6/3075وافزج نغايح: 3/6/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 3/6/3035وافزج نغايح: 3/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج هـ و ( -35ا ج د هـ () -75ا ب () -9ا ج د () -3)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  م نصاحة انطهة :انعىىان انكام

NAME: Ciro Paone SpA 

ADDRES : Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80121 Napoli, Italy  

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319اإلعالن :  سقم

 37/5/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  3/6/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  53437 انعالمح:سقم 

 3/6/3075وافزج نغايح: 3/6/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 3/6/3035وافزج نغايح: 3/6/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 و ( -39)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: LESIEUR CRISTAL 

ADDRES : 1. RUE CAPORAL CORBI CASABIANCA MOROCCO 

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/5/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  73/5/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  53379 انعالمح:سقم 

 73/5/3075وافزج نغايح: 73/5/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 73/5/3035وافزج نغايح: 73/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ب ( -30)انصىف وانمادج :

 ششكح سعذانذيه انرجاسيح  االسم انكامم نصاحة انطهة :

 االسدن  –عمان  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 73/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44350 انعالمح:سقم 

 35/5/3075وافزج نغايح: 35/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075نشهادج انمجذدج: تذايح فرشج وفاريح ا

 ا ب ج د هـ  و ( -34)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3 , 2000 Neuchatel , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 



 

 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44365 انعالمح:سقم 

 35/5/3075وافزج نغايح: 35/5/3003:ح فرشج وفاريح اخش شهادجتذاي

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب و ( -34)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3 , 2000 Neuchatel , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 



 

 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3003خ اول ذسجيم: ذاسي 44369 انعالمح:سقم 

 35/5/3075وافزج نغايح: 35/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3 , 2000 Neuchatel , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

 

  جم انعالماخ انرجاسيحمس                                                                                                                     



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44314 انعالمح:سقم 

 35/5/3075وافزج نغايح: 35/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3 , 2000 Neuchatel , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/1/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  35/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44363 انعالمح:سقم 

 35/5/3075نغايح:وافزج  35/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 34/5/3035وافزج نغايح: 35/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3 , 2000 Neuchatel , Switzerland  

 

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 73/5/3075م طهة ذجذيذ انشهادج: ذاسيخ ذقذي 36/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44353 انعالمح:سقم 

 36/5/3075وافزج نغايح: 36/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 35/5/3035وافزج نغايح: 36/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ب ج ( -33)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland 

ADDRESS: Corner House, 20 Parliament Street Hamilton, Bermuda.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  نرجاسيحمسجم انعالماخ ا                                                                                                                     

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 73/5/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  36/5/3003ذاسيخ اول ذسجيم:  44355 انعالمح:سقم 

 36/5/3075وافزج نغايح: 36/5/3003:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 35/5/3035وافزج نغايح: 36/5/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ب ج ( -33)نصىف وانمادج :ا

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland 

ADDRESS: Corner House, 20 Parliament Street Hamilton, Bermuda.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/73/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  79/73/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  45590 انعالمح:سقم 

 79/73/3075وافزج نغايح: 79/73/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 75/73/3035وافزج نغايح: 79/73/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ج ( -33)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Tropicana Products, Inc ., a Delaware Corporation 

ADDRESS: 1001 13
th

 Avenue East Bradenton, Florida 34208 U.S.A. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/73/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  79/73/3005اول ذسجيم: ذاسيخ  45597 انعالمح:سقم 

 79/73/3075وافزج نغايح: 79/73/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 75/73/3035وافزج نغايح: 79/73/3075تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذدج: 

 ج ( -33)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  ىان انكامم نصاحة انطهة :انعى

NAME: Tropicana Products, Inc ., a Delaware Corporation 

ADDRESS: 1001 13
th

 Avenue East Bradenton, Florida 34208 U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7319سقم اإلعالن : 

 9/73/3075ذاسيخ ذقذيم طهة ذجذيذ انشهادج:  79/73/3005ذاسيخ اول ذسجيم:  45593 انعالمح:سقم 

 79/73/3075وافزج نغايح: 79/73/3005:تذايح فرشج وفاريح اخش شهادج

 75/73/3035وافزج نغايح: 79/73/3075دج: تذايح فرشج وفاريح انشهادج انمجذ

 ج ( -33)انصىف وانمادج :

   االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Tropicana Products, Inc ., a Delaware Corporation 

ADDRESS: 1001 13
th

 Avenue East Bradenton, Florida 34208 U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مسجم انعالماخ انرجاسيح                                                                                                                     
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