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  ( 002تسجيل : )عدد العالماث املنشورة لل

 (00):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (161عدد العالماث املنشورة للتجديد )

 (1:) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة للتجديد + 
 (10عدد العالماث املنشورة لتغيري االسم:)

 (7): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشورة 
 (01عدد العالماث املنشورة للتجديد + تغيري اسم +تغيري عنوان :)
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 : انعذد 4931 رقى اإلعالٌ : 

    ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم: 41641  : انعاليحرقى 

 62/2/6164  :َقم انًهكيحذاريخ ذقذيى طهة  66/3/6164  َافذج نغايح: 66/3/6144 : ذظجيهها ذأريخ

 (ا ب  -99) انصُف وانًادج :

 َقم يهكيح  :انرغييزَىع 

 هيثى صهيىا انطىٌ  : ح انقذيىح يانكح انعاليح انرجارياطى انجه
 

 تيزوخ  –نثُاٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :

شزكح انثيزج انشزقيح نهثيزج وانًىاد انكحىنيح / يظاهًح خاصح : اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ   

 

 انعزاق / تغذاد : انجذيذ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        

   



 انعذد : 4931 رقى اإلعالٌ :

 ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    64661 رقى انعاليح: 

 62/4/6164ذاريخ ذقذيى طهة َقم انًهكيح:   69/3/6169َافذج نغايح:   69/3/6149يهها : ذأريخ ذظج

 (ج  – 96انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح : 

 شزكح انًيظزج انذونيح نهرجارج انعايح اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

 انشرقاء   –انًُطقح انحزج  –ى : انًًهكح االردَيح انهاشًيح عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذي

طزكاٌ ريحاٌ اوغهى :  اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ   

 

 ا شاهيٍ تك / غاسي عُراب  4/ 66رقى :  491146حي ال كُد جادج رقى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        

   



   

 انعذد : 4931 رقى اإلعالٌ : 

 ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    64136 رقى انعاليح: 

 62/4/6164ذاريخ ذقذيى طهة َقم انًهكيح:   41/3/6169ذج نغايح:  َاف 41/3/6149ذأريخ ذظجيهها : 

 ا (  – 94)  (ح  - 91انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح : 

 شزكح انًيظزج انذونيح نهرجارج انعايح اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

 انشرقاء   –انًُطقح انحزج  –هكح االردَيح انهاشًيح عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى : انًً

طزكاٌ ريحاٌ اوغهى  : اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ   

 

 ا شاهيٍ تك / غاسي عُراب  4/ 66رقى :  491146حي ال كُد جادج رقى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        



  

 انعذد : 4931 رقى اإلعالٌ : 

 ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    66692رقى انعاليح :

 62/4/6164ذاريخ ذقذيى طهة َقم انًهكيح:   6/3/6166َافذج نغايح:   6/3/6146ذأريخ ذظجيهها : 

 ا ( – 94)  (ح  - 91انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح : 

 شزكح انًيظزج انذونيح نهرجارج انعايح اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

 انشرقاء   –انًُطقح انحزج  –هاشًيح عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى : انًًهكح االردَيح ان

طزكاٌ ريحاٌ اوغهى  : اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ   

 

 ا شاهيٍ تك / غاسي عُراب  4/ 66رقى :  491146حي ال كُد جادج رقى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        



 انعذد : 4931 رقى اإلعالٌ :

 ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    46426 رقى انعاليح :

 64/4/6164هها : ذأريخ ذظجي 4/3/6166َافذج نغايح:   4/3/6146ذأريخ ذظجيهها : 

 (ا ج د   - 9انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح : 

  PARK BYEONG IL اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

  Yeongdong – daero 112 – gil ,Gangnam – gu ,Seoul , Korea, 28عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى : 

 LEADERS COSMETICS .,LTD اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ :  

 

 4F ,The Classic 500 ,90Neungdong – ro, Gwangjin – gu, Seoul ,Republicعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 

of Korea  

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        



  

 انعذد : 4931رقى اإلعالٌ : 

 ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    49463 رقى انعاليح: 

 41/2/6164ذاريخ ذقذيى طهة َقم انًهكيح:   69/44/6166َافذج نغايح:   69/44/6146ذأريخ ذظجيهها : 

 (ا د هـ  – 91انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح 

 انًثانيح نهرجارج انعايح ع. و . و  اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

 انعزتيح انًرحذج  , دتي , االياراخ3234, تز دتي , ص . ب :  1111طُجم تشَض ذاور , يكرة رقى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى : 

ايذيهيشو اَذطرزيش و و ح :  اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ   

 

 , انجشيزج انحًزاء , راص انخيًح , االياراخ انعزتيح انًرحذج  94634ص . ب : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                        



 

 انعذد : 4931رقى اإلعالٌ : 

 44/41/6146ذاريخ اصذار شهادج انرظجيم:    14299 رقى انعاليح: 

 9/2/6164ذاريخ ذقذيى طهة َقم انًهكيح:   63/9/6143َافذج نغايح:    63/9/6111ذأريخ ذظجيهها : 

 ب ج د د هـ و س (  – 44)  (ا ب  – 4انصُف وانًادج : )

 َىع انرغييز: َقم يهكيح 

  Maytag Properties , LLC اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى :
 

  Renaissance Drive , Suite 101 , St . Joseph , Michigan 49085 500عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انقذيى : 

 Admiral Corporation of America , Inc. :  اطى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ    

 

NW 163 1160عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاريح انجذيذ : 
rd 

Drive , Miami , Florida 33169  

 

   

 

 يظجم انعالياخ انرجاريح                                                                                                                                 
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