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 2/1/2181 : تغييس اسىتازيخ طهة  انعدد: 8311 زقى االعالٌ :

 2/1/2181 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  42111 زقى انعالية:

 2/1/2181 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 81/3/2113 تازيخ اول تسجيم:

 81/3/2181نافرة نغاية: 81/3/2113 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 86/3/2121نافرة نغاية: 81/3/2181:شهادة انًجددةتداية فتسة نفاذية ان

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصنف وانًادة :

 تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ نىع انتغييس:

                                                               .Yuxi Hongta Tobacco (Group)Co., Ltd  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                                             Hongtashan, Yuxi,Yunnan, China : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

                                                                       .Hongta Tobacco (Group)Co., Ltd اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
                          

NO. 118, HONGTA AVENUE, HONGTA DISTRICT, YUXI, YUNNAN, CHINA.                       :انعالية عنىاٌ انجهة يانكة  انجديد  
 

 

 

 



 82/1/2182تازيخ طهة نقم يهكية :  انعدد: 8311زقى االعالٌ : 

 82/1/2182تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   25683زقى انعالية: 

 85/9/2121تازيخ طهة تجديد انشهادة:  21/9/8911تازيخ اول تسجيم: 

 21/9/2121نافرة نغاية: 21/9/2181 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 21/9/2131نافرة نغاية: 21/9/2121:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ( -82ا ب ج () -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + نقم يهكية + تغييس عنىاٌ

                                                                                             Yamaha Corporation  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                                                                                               : انعالية انتجازية انقديى عنىاٌ انجهة يانكة
                  10-1, Nakazawa-Cho, Hamamatsu-shi,Shinzuoka-Ken, Japan     

                     Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan ,1-10 :تعد انتغييس انجهة يانكة انعالية عنىاٌ
                                                                              

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha                                           هة يانكة انعالية انتجازية انقديىاسى انج                                                                                           
                                                                                                                                        

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan                                              ٌانجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد: عنىا  

 

 

 

 



 82/82/2181تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 8311زقى االعالٌ : 

 82/82/2181تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   45195زقى انعالية: 

 82/82/2181تازيخ طهة تجديد انشهادة:  83/82/2113تازيخ اول تسجيم: 

 82/82/2181نافرة نغاية: 83/82/2113 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 82/82/2121نافرة نغاية: 83/82/2181:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -5انصنف وانًادة :)

 + تغييس عنىاٌنىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى 

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

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

                                                                                                              Wyeth LLC اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

235 East 42
nd

 Street, New Yourk, NY 10017, U.S.A.                                                          :عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انجديد  
 

 

 



 82/1/2182تازيخ طهة نقم يهكية :  انعدد: 8311زقى االعالٌ : 

 82/1/2182تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   89391زقى انعالية: 

 2/4/2181يخ طهة تجديد انشهادة: تاز 86/5/8912تازيخ اول تسجيم: 

 85/5/2181نافرة نغاية: 86/5/2112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 85/5/2121نافرة نغاية: 86/5/2181:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ( -82ا ب ج () -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + نقم يهكية + تغييس عنىاٌ

                                                                                             Yamaha Corporation  انكة انعالية انتجازية انقديى:اسى انجهة ي

                                                         :                                                                       عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                  10-1, Nakazawa-Cho, Hamamatsu-shi,Shinzuoka-Ken, Japan     

                     Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan ,1-10 انجهة يانكة انعالية تعد انتغييس: عنىاٌ
                                                                              

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى                                                                                          
                                                                                                                                        

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan                                              انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد: اٌعنى  

 

 

 



 82/1/2182تازيخ طهة نقم يهكية :  انعدد: 8311زقى االعالٌ : 

 82/1/2182تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23293زقى انعالية: 

 22/88/2181تازيخ طهة تجديد انشهادة:  81/82/8911تازيخ اول تسجيم: 

 9/82/2181نافرة نغاية: 81/82/2111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 9/82/2121نافرة نغاية: 81/82/2181:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

ا ب ج  -21ا ب ج د هـ و () -89ا ب ج () -84ا ب ج د هـ و ش ح ط () -88ا ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل () -6ا ب ج د () -3ف وانًادة :)انصن
 ا ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل و ٌ س ع ف ص ق ز ( -31ا ب ج د هـ و ش ح () -29ا ب ج () -21ا ب ج () -26د ()

 نىع انتغييس: تجديد + نقم يهكية + تغييس عنىاٌ

                                                                                             Yamaha Corporation  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                                                :                                                                                عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                  10-1, Nakazawa-Cho, Hamamatsu-shi,Shinzuoka-Ken, Japan     

                     Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan ,1-10 انجهة يانكة انعالية تعد انتغييس: عنىاٌ
                                                                              

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى                                                                                          
                                                                                                                                        

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan                                              ٌانجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد: عنىا  
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