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 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  31/1/7133:تأريخه  31333: رقم الطلب 

 (أ  -3) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd . 

ADDRESS: No.3, Qinglan 1st Road, Pingshan District, Shenzhen, China   

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  7/1/7133:تأريخه  31333: رقم الطلب 

 (هـ و  -27()أ ب  -13()أ ب ج د و  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lafargeholcim Ltd 

ADDRESS: Zurcherstrasse 156,8645 Jona, Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  31/7/7133:تأريخه  31333: رقم الطلب 

 (هـ  -33) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Panasonic Corporation 

ADDRESS: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571 – 8501 Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  72/3/7133:تأريخه  32232: رقم الطلب 

 (أ ب ج د هـ و  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: G.L. Pharma Gmbh 

ADDRESS: Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

  73/37/7133:تأريخه  31717: رقم الطلب 

 (أ  -27):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة ايالف للتجارة العامة للمواد الغذائية :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الكويت: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  37/3/7133 :تأريخه  32217: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -23()أ  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: JEUNESSE TV 

ADDRESS: 28 Rue Francois 1 er – 75008 PARIS – FRANCE 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  77/7/7133:تأريخه  31372: رقم الطلب 

 (أ ب  -27):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الرومانسية المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الرياض –المملكة العربية السعودية : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  77/7/7133:تأريخه  31371: رقم الطلب 

 (أ ب  -27) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الرومانسية المحدودة :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 الرياض –المملكة العربية السعودية : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  73/37/7133:تأريخه  31131: رقم الطلب 

 ( أ -12()أ  -17()قب هـ و ز ح ط ي س ع  -11()ح -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Canon Kabushiki Kaisha 

ADDRESS: 30-2, Shimomaruko 3- chome , ohta-ku, Tokyo, Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  37/3/7133:تأريخه  32215: رقم الطلب 

 ( جأ  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nabors Industries Ltd. 

ADDRESS: Crown House, Second Floor 4 Par-la-ville Road Hamilton HM 08 Bermuda 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  3/37/7133 :تأريخه  32117: رقم الطلب 

 (ب  -11) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الضيافة لتعبئة وتغليف الشاي بالنكهة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بابل/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/37/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (ب  -11) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الضيافة لتعبئة وتغليف الشاي بنكهة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بابل/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32123: رقم الطلب 

 (أ  -31) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   محدودة المسؤولية  صناعة االسمنتلشركة كار  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي الوحدة/ الكرادة /  بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32123: رقم الطلب 

 (أ  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كار لصناعة االسمنت محدودة المسؤولية :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي الوحدة/ الكرادة / بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  31/37/7133:تأريخه  32125: رقم الطلب 

 (أ  -31) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كار لصناعة االسمنت محدودة المسؤولية :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي الوحدة/ الكرادة / بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  37/37/7133:تأريخه  32117: رقم الطلب 

 (هـ  -11(الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة النادر للتجارة العامة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  37/37/7133:تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (هـ  -11) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة النادر للتجارة العامة المحدودة    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32731: رقم الطلب 

 ( ح -11) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  الحبوب ذات المسؤولية المحدودةشركة الغري لطحن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 النجف/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32773: رقم الطلب 

 (أ  -13) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل راشي عرفة :لصاحب الطلب  االسم الكامل

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32711: رقم الطلب 

 (أ  د  -33):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل دلو النتاج امبوالت قناني الماء :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  1/37/7133:تأريخه   32777:رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل المعتصم النتاج طحين الشعير :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سامراء –صالح الدين / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  5/37/7133:تأريخه  32113: رقم الطلب 

 (ب  -17):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل النوري للمياه الصحية:االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32713: رقم الطلب 

 (ب  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل ذو الفقار لخلط وتعبئة الشاي المخلوط  بنكهة:االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بابل/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  3/37/7133:تأريخه  32131: رقم الطلب 

 (ب ج  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصرف الثقة الدولي االسالمي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  73/33/7133:تأريخه   32711:رقم الطلب 

 (ا د  -33):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الهمة النتاج السلع اللدائنية :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  77/33/7133:تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دار بيروت للتجارة العامة والخدمات العامة والصناعات الغذائية المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  77/33/7133:تأريخه   32733:رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دار بيروت للتجارة العامة والخدمات العامة والصناعات الغذائية المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  73/33/7133:تأريخه  32751: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل داود عبد زاير النتاج جبس الذرة والبطاطا:االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

  77/33/7133:تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دار بيروت للتجارة العامة والخدمات العامة والصناعات الغذائية المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  77/33/7133:تأريخه  32737: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 العامة والصناعات الغذائية المحدودةشركة دار بيروت للتجارة العامة والخدمات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 
 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/33/7133 :تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

                      شركة دار بيروت للتجارة العامة والخدمات العامة والصناعات الغذائية المحدودة                                                     :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  35/33/7133 :تأريخه  32331: رقم الطلب 

 (ج  -17) :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32332: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  35/33/7133:تأريخه  32335: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 لتنقية وتعبئة المياه المحدودة شركة بريق اللؤلؤة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد/ العراق  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 
 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه   32333 :رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32333: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32337: رقم الطلب 

 (ج  -17):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32331: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32371: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32373: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32377: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32371: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32372: رقم الطلب 

 (ج  -17):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  32375: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32713: رقم الطلب 

 (ج  -17 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الكابي النتاج العصائر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32771: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الكابي النتاج العصائر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  2/37/7133:تأريخه  32713: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودةاب النتاج جبس الذرة ومقبالت البطاطا والتعبئة والتغليف ئشركة الم :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32733: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل المختار النتاج االلبان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 صالح الدين / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32711: رقم الطلب 

 (ج  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل غيث بغداد النتاج العصائر والشرابت :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  2/37/7133:تأريخه  32717: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة المئاب النتاج جبس الذرة ومقبالت البطاطا والتعبئة والتغليف المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32753: رقم الطلب 

 (هـ  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة روعة الياقوت للتجارة العامة والوكاالت التجارية المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32155: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل يحيى محمد عزت للمياه الصحية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32152: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل يحيى محمد عزت للمياه الصحية   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32737: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة االبداع النتاج الطحين المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كربالء/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32133: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل بلد النهرين النتاج البسكت والحلويات  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

 النجف/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32137: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل بلد النهرين النتاج البسكت والحلويات   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 النجف/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32122: رقم الطلب 

 (ج  -17):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كرونجي مشروبات غازية ومياه صحية والعصائر والبان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32112: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل زهور المقدادية النتاج جبس الذرة والبطاطا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32133: رقم الطلب 

 (ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 حيدر محمد حسين محمد صادق الطريفي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32157: رقم الطلب 

 (أ  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل راشي النور :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 نينوى / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32132: رقم الطلب 

 (ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 حيدر محمد حسين محمد صادق الطريفي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32135: رقم الطلب 

 (ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  حيدر محمد حسين محمد صادق الطريفي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32115: رقم الطلب 

 (أ  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الزنبقة النتاج الجريش والحبية والبرغل  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 نينوى/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  35111: رقم الطلب 

 (ب  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودة / شركة سيدروس للتجارة العامة والوكاالت التجارية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سليمانية / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/31/7133 :تأريخه  32331: رقم الطلب 

 (د أ ب ج  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 هولدينج  -باك  أكتسيونيرنو دروجيستفو بولغارتا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 . 37رقم " جراف اجناتيف " شارع , صوفيا , بلغاريا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 3/33/7133 :تأريخه  31332: رقم الطلب 

 (أ ب ج  -2):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 بيركنز هولدينجز ليمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 إن إيه , المملكة المتحدة   5 1رو بي ئيبيترب إيستفيلد ,  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Perkins Holdings Limited  

ADDRESS: Eastfield, Peterborough PE1 5NA United Kingdom 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/37/7133 :تأريخه  35117: رقم الطلب 

 (أ  -2):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل رتاج لتصفية وتنقية الزيوت المستعملة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كربالء/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/37/7133 :تأريخه  35113: رقم الطلب 

 (أ  -2):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل رتاج لتصفية وتنقية الزيوت المستعملة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كربالء/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/37/7133 :تأريخه  35113: رقم الطلب 

 (أ  -2):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل رتاج لتصفية وتنقية الزيوت المستعملة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كربالء/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 1/7/7133 :تأريخه  31533: رقم الطلب 

 (أ ب  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 دبليو ال جور اند اسوسييتس انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الواليات المتحدة االمريكية  31333ديالور  بيبر ميل رود , نيوارك 555: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: W. L. Gore & Associates , Inc .  

ADDRESS: 555 Paper Mill Road, Newark, DE 19711 , United States 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/7/7133 :تأريخه  31532: رقم الطلب 

 (أ ب  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

 دبليو ال جور اند اسوسييتس انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الواليات المتحدة االمريكية   31333بيبر ميل رود , نيوارك ديالور  555: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: W. L. Gore & Associates , Inc . 

ADDRESS: 555 Paper Mill Road, Newark, DE 19711 , United States 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32721: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GALIPOGLU HIDROMAS HIDROLIK OTOMOTIV SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

ADDRESS: Buyukkayacik Mahallesi, Konya Organize Sanayi Bolgesi, 3 Nolu Sokak, No: 1/A, 

Selcuklu – Konya / Turkey  

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 3/1/7133 :تأريخه  31335: رقم الطلب 

ا ب  -17()ا ب ج د هـ و ز  -13()ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -11()ا ب ج د هـ و ز ح  -71):الصنف والمادة 

 (ج 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  عماد كوجك بن سمير  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سوق مدحت باشا –دمشق : سوريا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/7/7133 :تأريخه  32571: رقم الطلب 

 ( أ -73):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann Gmbh 

ADDRESS: Industriestrabe 1 D- 36272 Niederaula, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/2/7133 :تأريخه  31713: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -15()هـ و ا ب ج د  -75):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MC TEXTILE T0URISM CONSTRICTION INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK 

CORPORATION  

ADDRESS: 6130913353 DEMIRCILER SITE . GALAKSI BUSINES Ctr. NO:81/5 

ZEYTINBURNU / ISTANBUL  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32733: رقم الطلب 

 (أ  -33()أ  -5()ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde No: 8, Sehitkamil– Gaziantep / TURKEY 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (أ  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  واتساب انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

, الواليات المتحدة  12123, ماونتن فيو , كاليفورنيا  731 – 371كاسترو ستريت , سويت  351: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 .االمريكية  

NAME: WhatsAPP Inc . 

ADDRESS: 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California 94041, United States of 

America 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 : تأريخه 32733: رقم الطلب 

 (ز  -27):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 واتساب انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

, الواليات المتحدة  12123, ماونتن فيو , كاليفورنيا  731 – 371كاسترو ستريت , سويت  351: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 .االمريكية  

NAME: WhatsAPP Inc . 

ADDRESS: 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California 94041, United States of 

America 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32737: رقم الطلب 

 (و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 واتساب انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

, الواليات المتحدة  12123, ماونتن فيو , كاليفورنيا  731 – 371كاسترو ستريت , سويت  351: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 .االمريكية  

NAME: WhatsAPP Inc . 

ADDRESS: 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California 94041, United States of 

America 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/5/7133 :تأريخه  32715: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز ح  -1()ا ب ج  -7()ا ب ج  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Yongkang Xulang Industry and Trade Co., Ltd . 

ADDRESS: NO. 216 MEILONG ROAD, XICHENG, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31731: رقم الطلب 

 (هـ  -71()ب  أ -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TRISCOM HOLDING B.V. 

ADDRESS: Raalterweg 36, NL – 7451 KX Holten, Holland 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32735: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

شركة كوزموتيك للتسويق واستيراد وتصدير مستحضرات التجميل والصناعة والتجارة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المسؤولية 

  اسطنبول / أ /1:المنطقة الصناعية المنظمة اليكيتيللي مجمع اينكوب الصناعي شارع اينكوب رقم  :الكامل لصاحب الطلب العنوان 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32717: رقم الطلب 

 (ب هـ و ز  -33):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 فوجستو جنرال ليمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , اليابان7517-731كو , كاواساكي ,  –, سويناكا , تاكاتسو  33-1-1: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Fujitsu General Ltd. 

ADDRESS: 3-3-17, Suenaga, Takatsu-Ku Kawasaki 213-8502, Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  31321: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 , ليمتد.شانغهاي يوندا اكسبريس كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ديستريكت, شانغهاي, الصين  وينجبوود, هواكسين تاون , كو, جياسونغ ميدل ر1377.نمبر: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD. 

ADDRESS: NO.3728, JIASONG MIDDLE ROAD,HUAXIN TOWN,QINGPU DISTRICT, 

SHANGHAI, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32112: رقم الطلب 

 (هـ ح  -33):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 . (ار اي جي دي) كانغارو اندستريز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الهند ( بونجاب )  323131 – , فوكال بوينت , لودهايانا 3352 –اكس اكس اكس  -بي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Kangaro Industries (Regd.) 

ADDRESS: B – XXX – 6754 , focal point, Ludhiana – 141 010 (Punjab) lndia 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/1/7132 :تأريخه  33735: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز  -71):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 (جمال احمد نيازي.)م.م.شركة المراعي الذهبية  ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حوش االمراء بناية موريس جبرا –زحلة  –لبنان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 5/3/7133 :تأريخه  32721: رقم الطلب 

 (ب  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كونتاك فودز اس ار ال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .الفوي, رومانيا. افوماتشي , جود  133331,  71نمبر بوخاريستي اورزيسيني, . سوس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CONTEC FOODS SRL,  

ADDRESS: Sos. Bucuresti Urziceni, Nr. 89, 077110 Afumati, Jud. Ilfov, ROMANIA, 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32725: رقم الطلب 

 (ج ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة العربية السعودية  –جدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/5/7133 :تأريخه  32712: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .هيوجل , انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .دو , جمهورية كوريا  –سي , جانجون  –شونشيون يوب ,  –رو , سينبوك  –سينبوك ,  71 – 33: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hugel , Inc. 

ADDRESS: 61-20,SINBUK-RO, SINBUK-EUP,CHUNCHEON-SI,GANGWON-DO,REPUBLIC OF 

KOREA . 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/3/7133 :تأريخه  32751: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .اي . نستله سكين هيلث اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .لوزان , سويسرا  3137,  7بايل  –و غراتا افين: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nestle Skin Health S. A.  

ADDRESS: Avenue Gratta- Paille 2 , 1018 Lausanne, Switzerland, 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/3/7133 :تأريخه  32271: رقم الطلب 

 (ب هـ و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية  15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/3/7133 :تأريخه  32213: رقم الطلب 

 (د هـ و ز ح  ا ب ج -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اكينو فارما اي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .ليسبريغ , سويسرا  2751,  7بيرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG  

ADDRESS: Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/37/7133 :تأريخه  32153: رقم الطلب 

 (ج د و  -5()ا ب ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة  وصف

 .شركة ماقباش المحدودة لصناعة وتجارة المنيوم , بروفيل , انشاءات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .غازي عينتاب/ شهيد كامل  15 – 14 – 3/13: مركز العمل كونش طابق  9: شارع رقم . حي مجاهتلر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/5/7133 :تأريخه  32373: رقم الطلب 

 (أ  -33()أ  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .في . دن برافن هولدنغ  بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , هولندا ( ان بي )ار سي اوسترهاوت  2111, 33ديناريوسترات : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Den Braven Holding B.V. 

ADDRESS: Denariusstraat 11  4903 RC Oosterhout (n B) The Netherlands 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32113: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اكينو فارما اي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .ليسبريغ سويسرا  2751, 7بيرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg , Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/37/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (ب و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132كوبرتينو , كاليفورنيا انفينيت لوب ,  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 72/5/7133 :تأريخه  32375: رقم الطلب 

 (أ  -33()أ  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

 .في . دن برافن هولدنغ  بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  , هولندا( ان بي )ار سي اوسترهاوت  2111, 33ديناريوسترات  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Den Braven Holding B.V. 

ADDRESS: Denariusstraat 11  4903 RC Oosterhout (n B) The Netherlands 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32722: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -11()ا ب هـ و ج ح  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32723: رقم الطلب 

 (ب هـ و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/33/7133 :تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (ب و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32713: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 نوفارتس ايه جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سويسرا –باسل  2117: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Novartis AG                                                                                                                                       

                                                                                                                   

ADDRESS: 4002 Basel – Switzerland . 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/3/7133 :تأريخه  32211: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32712: رقم الطلب 

 (ب هـ و   -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (و ز ح ط  -27()ب  -15()و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/33/7133 :تأريخه  32737: رقم الطلب 

 (ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ال . ار . غاون اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 روما , ايطاليا   1300158فيا ديل كوتانيلو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Gaon s.r.l. 

ADDRESS: Via Del Cottanello 13 00158 Roma, Italy. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133 :تأريخه  32371: رقم الطلب 

 (و ز ح  -27()ا ب ج د  -72()ا ج د  -71()أ  -31()ا ب ج د هـ و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , الواليات المتحدة االمريكية 15132انفينيت لوب , كوبرتينو , كاليفورنيا  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

ADDRESS: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S. A 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 1/3/7133 :تأريخه  32137: رقم الطلب 

 (ا ب  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 كالتنباش اند فويجت جي ام بي اتش  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بيبراش , المانيا 77211, 11بيسماركرينغ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Kaltenbach & Voigt Gmbh 

ADDRESS: Bismarckring 39 88400 Biberach Germany 

  

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/7/7133 :تأريخه  32511: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اكينو فارما اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .ليسبريغ سويسرا  2751, 7بيرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg , Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/37/7133 :تأريخه  32177: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اكينو فارما اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .ليسبريغ سويسرا  2751, 7بيرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg , Switzerland 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 33/37/7133 :تأريخه  32172: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 فيليب موريس براندز اس اي ار ال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سويسرانيوشاتل ,  7111,  1كيه جان رينو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Philip Morris Brands SARL 

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/37/7133 :تأريخه  32173: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اكينو فارما اي جي :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  .ليسبريغ سويسرا  2751, 7بيرسوج  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg , Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/1/7133 :تأريخه  31752: رقم الطلب 

 (أ ب  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Berko Ilac ve Kimya San. A.S.  

ADDRESS: Yenisehir Mah. Ozur Sok. No: 16 Atasehir / Istanbul 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/37/7133 :تأريخه  32131: رقم الطلب 

ا ب  -17()ا ب ج د هـ و ز  -13()ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر -11()ا ب ج د هـ و ز ح  -71):الصنف والمادة 

 (ا ب ج  -15()ج 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زير المساهمة لصناعة وتجارة الزيت  : االسم الكامل لصاحب الطلب

شهيد كامل ,  113 – 1: محلة اينجيلى بنار , بلفار غازي مختار باشا , موقع الدكاترة , بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 .غازي عنتاب , تركيا 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/7/7133 :تأريخه  31521: رقم الطلب 

 (ا ج د ح ط ي ر -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مارس انكوربوربتيد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الواليات المتحدة االمريكية  1771 – 77313الم ستريت , مكلين فرجينيا  3775: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mars, Incorporated 

ADDRESS: 6885 Elm Street , Mclean Virginia 22101-3883 U.S.A  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/31/7133 :تأريخه  32311: رقم الطلب 

 (ا ب ج د ح ط ي ق  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مارس انكوربوربتيد :الكامل لصاحب الطلب  االسم

 الواليات المتحدة االمريكية 1771 – 77313الم ستريت , مكلين فرجينيا  3775: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mars, Incorporated 

ADDRESS: 6885 Elm Street , Mclean Virginia 22101-3883 U.S.A 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 31/31/7133 :تأريخه  32313: رقم الطلب 

 (ا ب ج د ح ط ي ق  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مارس انكوربوربتيد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الواليات المتحدة االمريكية 1771 – 77313الم ستريت , مكلين فرجينيا  3775: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mars, Incorporated 

ADDRESS: 6885 Elm Street , Mclean Virginia 22101-3883 U.S.A 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/33/7133 :تأريخه  32735: رقم الطلب 

 (ا ب  -27()ا ب ج  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة بيات للخدمات الفندقية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة العربية السعودية – 61961خميس مشيط   1900:ب . ص)خميس مشيط : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/7/7133 :تأريخه  31311: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 دن االر –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/33/7133 :تأريخه  32351: رقم الطلب 

 (ا ج د  -23()أ  -17()أ  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: iflix sdn Bhd 

ADDRESS: The Playground, Suite 19.01, Level  19, Centrepoint North, Mid Valley City, 59200 

Kuala Lumpur, Malaysia   

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/7/7133 :تأريخه  31315: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة امورباسفيك كوربوريشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سيول , كوريا –جانك  311رو  –شيونغيشيون ( دونج  –سبيو ): العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AMOREPACIFIC CORPORATION 

ADDRESS: ( supyo – dong ) cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu, seoul, korea 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32727: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز ح ط  -33()ا ب ج د هـ و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 لدفانس جي ام بي اتش :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 غارشينغ بي ميونيخ , المانيا 75327,  71 -11باركينغ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LEDVANCE GmbH 

ADDRESS: Parkring 29-33  85748 Garching bei Munchen Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/3/7133 :تأريخه  37517: رقم الطلب 

 (ا ب د  -27):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

شركة بويوك شيفالر المساهمة لالغذية والسياحة والمنسوجات واالستشارة والتنظيم والتعليم والصناعة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 والتجارة 

 تركيا  / اسطنبول  –بشيك طاش  – 71رقم  –شارع النسبتية  –محلة اتيالر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/3/7133 :تأريخه  37511: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S.  

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi kizilcikli Mahmut Pehlivan cd. Eti Plasa No: 11 Tepebasi 

Eskisehir Turkiye. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/33/7133 :تأريخه  32373: رقم الطلب 

 (هـ ز ح ط  -27()ا ب ج د  -13()ا ب ج  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 , لبنان دكتور كورتيس نيل روديس , جونيور  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 55213مينسوتا مينيبوليس , ,  137# بارك افينو  7335: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32731: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi kizilcikli Mahmut Pehlivan cd. Eti Plasa No: 11 Tepebasi 

Eskisehir Turkiye. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32751: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi kizilcikli Mahmut Pehlivan cd. Eti Plasa No: 11 Tepebasi 

Eskisehir Turkiye. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/1/7133 :تأريخه  31731: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة سيفود انترناشونال وان ش م ح  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 جافزا وان المنطقة الحرة لجبل علي دبي , االمارات العربية المتحدة 3133مكتب رقم اف زد جاي او ايه : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/1/7133 :تأريخه  31711: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة سيفود انترناشونال وان ش م ح :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 جافزا وان المنطقة الحرة لجبل علي دبي , االمارات العربية المتحدة 3133مكتب رقم اف زد جاي او ايه : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (ا ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dado - cosmed Herstellung und Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH   

ADDRESS: Lindenstr. 15, D- 75365 Calw, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32177: رقم الطلب 

 (ا ج هـ و  -33()أ  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Yiwu Gemei Electronics Shop 

ADDRESS: Shop F3 – 16772, International Trading Mall, China Small Commodities Mall, Yiwu, 

Zhejiang, China 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/33/7133 :تأريخه  32711: رقم الطلب 

 (ب ج  -73()د  -1):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Procter & Gamble Business Services Canada Company 

ADDRESS: 1959 Upper Water Street Suite 800 P.O Box 997 Halifax Nova Scotia B3J 2X2  Canada 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32117: رقم الطلب 

 (ا ب ج هـ و  -75):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: XTI FOOTWEAR, S.L. 

ADDRESS: Poligono Industrial Las Teresas, C/ Miguel Servet s/n, 30510 Yecla, Murcia (Spain) 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/37/7133 :تأريخه  35115: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل محمد معود جايد النتاج وتعبئة المياه الصحية والعصائر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/37/7133 :تأريخه  35111: رقم الطلب 

 (أ  -2):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل رتاج لتصفية وتنقية الزيوت المستعملة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كربالء/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133 :تأريخه  35131: رقم الطلب 

 (أ د  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الطيب لتنقية وتعبئة البقوليات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 النجف االشرف/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/37/7133 :تأريخه  35113: رقم الطلب 

 (هـ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الفرح العالمية للغذاء والتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/37/7133 :تأريخه  35117: رقم الطلب 

 (أ ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودةشركة الفرح العالمية للغذاء والتجارة العامة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133 :تأريخه  35133: رقم الطلب 

 (أ  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الواحة النتاج التبوغ المعسلة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133 :تأريخه  35137: رقم الطلب 

 (أ  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الواحة النتاج التبوغ المعسلة :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32133: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كرونجي للمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر وااللبان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32137: رقم الطلب 

 ( ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كرونجي للمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر وااللبان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32131: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كرونجي للمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر وااللبان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133 :تأريخه  35135: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة قطر الندى للصناعات الغذائية المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 13/3/7133 :تأريخه  32513: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

 "السنبلة " شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة العربية السعودية : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/7/7133 : تأريخه 31532: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة سي وورلد ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ., اورالندو , فلوريدا , الواليات المتحدة االميركية  211ساوث بارك سنتر لوب , سويت  1715: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32213: رقم الطلب 

 (ب ج د هـ و ز ح ط  -33):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Arctiko A/S 

ADDRESS: Lammefjordsvej 5 , 6715 Esbjerg N, Denmark 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/2/7133 :تأريخه  أ 31112: رقم الطلب 

 (و ز  -27)(ا ج  -11()ا  -17()ا ب  -15()ا ب  -37()ا ج هـ و  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 نيسان جيدوشا كابوشيكي كاياشا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كن , اليابان  –شي , كاناكاوا  -, يوكوهاما-كو  –تاكاراشو , كاناكاوا  7رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha  

ADDRESS: N0. 2 Takaracho , Kanagawa – KU, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32177: رقم الطلب 

 (ا ب هـ ط ن ص  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AKBAR BROTHERS ( PRIVATE ) LIMITED 

ADDRESS: NO. 334, T. B. Jayah Mawatha, Colombo 10 in the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/33/7133 :تأريخه  31311: رقم الطلب 

 (ا ج د  -13):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel  B.V. 

ADDRESS: Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, The Netherlands 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133 :تأريخه  31373: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة ايليا النمس وشركائه :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 Qمبنى  –مدينة التجمعات الصناعية  –سحاب  –عمان  –االردن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 35/33/7133 :تأريخه  31357: رقم الطلب 

 (ا ب  -15()ب هـ و  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hochland SE  

ADDRESS: Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch / Allgau, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/3/7133 :تأريخه  32273: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة احلى جو للتجارة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربية المتحدة 13237ب . ص  –الخبيصي  –ديرة  –دبي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/3/7133 :تأريخه  32771: رقم الطلب 

 (ب ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lorenz Snack – World Holding GmbH  

ADDRESS: Adelheidstr. 4/5  30171 Hannover Germany  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  32377: رقم الطلب 

 (أ  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Merch Sharp & Dohme Corp 

ADDRESS: 1 Merch Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32113: رقم الطلب 

 (ا ب ج هـ و  -75):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: XTI FOOTWEAR, S.L.  

ADDRESS: Poligono Industrial Las Teresas, C/ Miguel Servets / n, 30510 Yecla, Murcia ( Spain ) 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/33/7133 :تأريخه  31323: رقم الطلب 

 (و ز هـ ط  -27()أ  -23()أ  -11()ب  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Constellis , Inc., 

ADDRESS: a corporation of Delaware, USA 12018 Sunrise Valley Drive Suite 140, Reston, Virginia 

20191 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/3/7133 :تأريخه  32217: رقم الطلب 

 (ج د  -27()ا ب ج  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.شركة البيرفا  ذ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربية المتحدة  –شارع بغداد  –دبي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/1/7133 :تأريخه  31317: رقم الطلب 

 (ل  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .ل.م.شركة فيتزباتريك  ش :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 نهر الموت , المنطقة الصناعية , بيروت , لبنان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/3/7133 :تأريخه  32231: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -32):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Montres Chouriet SA 

ADDRESS: 7 Place de la Fusterie, 1204 Geneva, Switzerland 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

31151 :رقم الطلب   73/31/7133 :تأريخه  

 (ا ب د هـ  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: VIJAYSHREE FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED 

ADDRESS: Khasra No. 1282 Kapashera Village Delhi 110037 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/3/7133 :تأريخه  32131: رقم الطلب 

 (ا ب  -15()ا ب ج هـ و  -75()ا ج د هـ  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 أي. بي . بورتر غروب اس  –أي  –شركة يوكس نت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 , ميالن , ايطاليا  71321,  33فيا موريموندو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 

ADDRESS: Via Morimondo 17, 20143, Milan, Italy 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32137: رقم الطلب 

 (ا ب  -37()ب ج  ا -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BROCK Kehrtechnik GmbH  

ADDRESS: Salinger Feld 10a , 58454 Witten, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32277: رقم الطلب 

 (و  -5()ا ب ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: "Ficosota" Ltd, 

ADDRESS: 48 Madara blvd., Shumen 9700, Bulgaria 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/5/7133 :تأريخه  32373: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز ح ط  -33()ا ب ج  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GLEM GAS S.P.A. 

ADDRESS: Via Modenese 4266 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) – Italy 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 2/3/7133 :تأريخه  32717: رقم الطلب 

 (أ  -31):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Artsana S.P.A. 

ADDRESS: Via Saldarini Catelli 1 – 22070 Grandate CO- Italy 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/33/7133 :تأريخه  32723: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -12):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MEDI Plus Tec Medizinisch-technische Handelsgesellschaft MbH 

ADDRESS: Baerler Strabe 100 47441 Moers Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/2/7133 :تأريخه  31137: رقم الطلب 

 (ا ب  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  (م.م.ش)شركة مدار جروب مصر للكيماويات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االسكندرية  –مصر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/7/7133 :تأريخه  31531: رقم الطلب 

 (ب  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Aspen Pharmacare Holdings Limited  

ADDRESS: Building 8, Healthcare Park, Woodlands Dr, Woodmead, Gauteng, South Africa 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/1/7133 :تأريخه  37331: رقم الطلب 

 (ا ب  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

ADDRESS: 1, Totota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/3/7133 :تأريخه  32773: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و ز ح  -33()أ  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

 ال جي الكترونيكس انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كوريا  373 – 351دايرو , يونجدوينغبو كو , سيؤول  –يويو  377: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG ELECTRONICSINC. 

ADDRESS: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32117: رقم الطلب 

 (و  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MG.2.MIX. 

ADDRESS: Zone de la Basse Haie 35220 CHATEAUBOURG FRANCE 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/1/7133 :تأريخه  32353: رقم الطلب 

 (ب  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Continental Reifen Deutschland GmbH  

ADDRESS: Vahrenwalder Strabe 9, 30165 Hannover, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32115: رقم الطلب 

 (أ  -27()ر ا هـ ح ط  -11()ا ب د هـ و ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. 

ADDRESS: 1441 Gardiner Lane, Louisveille, Kentucky 40213, United States. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/3/7133 :تأريخه  32273: رقم الطلب 

 (و  -27()أ  -21()ا ب  -11()ا ب ج  -13()ا ب  -15()ا ب ج د  -2):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: EDISON S.P.A. 

ADDRESS: Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Italy 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32133: رقم الطلب 

 (ب د هـ و ز  -33()أ  -1()أ  -3):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: OLAN-Haushaltsgerate e.k. 

ADDRESS: Eichborndamm 277,13437 Berlin Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/5/7133 :تأريخه  32317: رقم الطلب 

 (أ  -27):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة اكسينيا انترناشيونال ليمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربية المتحدة /  73رولكس تاور, الطابق  –شارع الشيخ زايد  113357. ب. ص –دبي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Xenia International Limited 

ADDRESS: United Arab Emitates  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/2/7133 :تأريخه  32132: رقم الطلب 

 (أ  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bedidas, S.A 

ADDRESS: Estrada da Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga, Portugal 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/7/7133 :تأريخه  31535: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -23):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة سي وورلد ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

, الواليات المتحدة  17731, اورالندو , فلوريدا  211ساوث بارك سنتر لوب , سويت  1715: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 االميركية

NAME:  

ADDRESS:  

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133 :تأريخه  31337: رقم الطلب 

 (ا ب  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

ADDRESS: 1, Totota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/7/7133 :تأريخه  31555: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -13):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة ياسر داود شاكر يغمور للمقاوالت والصيانة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة العربية السعودية  –امالك ممدوح المداح  –شارع االمير عبدهللا  –حي الروضة  –جده : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31735: رقم الطلب 

 (أ -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصانع الدهانات الوطنية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/3/7133 :تأريخه  32775: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Slikhaarshop A/S 

ADDRESS: Skt. Knuds Torv 3 B, st., DK- 8000 Aarhus C, Denmark 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/37/7133 :تأريخه  32177: رقم الطلب 

 (ا ب ج د  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الصناعات الفنية للدهانات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سحاب / االردن , مدينة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين الصناعية / عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7133 :تأريخه  32777: رقم الطلب 

 (ا ب  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة  وصف

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Sun Pharmaceutical Industries Limited 

ADDRESS: Sun House, 201 B/1, Western Express Highway , Goregaon (E), Mumbai – 400 063, 

India 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32133: رقم الطلب 

 (ا ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dado – cosmed Herstellung und Vertrieb Kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH  

ADDRESS: Lindenstr. 15, D-75365 Calw, Germany 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32135: رقم الطلب 

 (ا ج  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dado – cosmed Herstellung und Vertrieb Kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH 

ADDRESS: Lindenstr. 15, D-75365 Calw, Germany 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32137: رقم الطلب 

 (ا د هـ ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مصنع االعرج لمنتجات اللحوم :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31733: رقم الطلب 

 (أ  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصانع الدهانات الوطنية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32131: رقم الطلب 

 (ا ب  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة جملون انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الجزر العذراء البريطانية  –تورتوال  –رود تاون : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31772: رقم الطلب 

 (أ  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصانع الدهانات الوطنية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31737: رقم الطلب 

 (أ  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة مصانع الدهانات الوطنية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133 :تأريخه  31731: رقم الطلب 

 (أ  -7):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصانع الدهانات الوطنية   :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/37/7133 :تأريخه  35137: رقم الطلب 

 (أ  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  للتجارة العامة محدودة المسؤولية شركة جود بالدي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 العراق –البصرة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133 :تأريخه  35133: رقم الطلب 

 (ب  -17):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودة  شركة نبع النمير لتعبئة المياه الصحية والعصائر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 العراق  –بغداد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -5):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مؤسسة سعيد سالم باوزير التجارية  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .المملكة العربية السعودية , جدة , حي البغدادية الغربية , شارع حمزة شحاتة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133 :تأريخه  31335: رقم الطلب 

 (ا ب  -31()ج د  -5()ا ب ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 زاهي محمود طاهر  و وصفي محمود طاهر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الناعمة الشوف , لبنان  –بناية ياسمين , الطابق الثالث , بجانب المدرسة االلمانية , الدوحة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/1/7133 :تأريخه  31317: رقم الطلب 

 (ا ب و ز  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GANDOLFI S.r.l. 

ADDRESS: Viale Piacenza 12/B 43126 PARMA – ITALY 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32131: رقم الطلب 

 (أ  -27):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Fratelli Nappi 2 s.r.l. 

ADDRESS: San Gennaro Vesuviano, Naples, Italy, tax number 04211181211 

 

 



 :الصحيفة رقم  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32132: رقم الطلب 

 (ح  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GRUMA, S.A.B. DE C.V. 

ADDRESS: Rio de la Plata #407 Ote., Colonia de Valle, San Pedro Garcia Garza, C.P. 66220, N.L. 

Mexico 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  31231: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -33()ا ج د  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LINETTE HELLAS S.A.. 

ADDRESS: 78km Athens-Lamia National Road, GR-322 00 Thebes,GREECE 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32111: رقم الطلب 

 (ا ب  -15):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Net-a-Porter Group Limited 

ADDRESS: 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London, United Kingdom 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133 :تأريخه  32117: رقم الطلب 

 (ا ب  -15()ا ب ج هـ و  -75()ا ج د هـ  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Net-a-Porter Group Limited 

ADDRESS: 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London, United Kingdom 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  37/1/7133 :تأريخه  32333: رقم الطلب 

 ( أ ب ج د هـ  و  -31:  ) المادة الصنف و

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: ORGANIZE SANAYI BOLGESI,2. ETAP,ANTALYA/ TURKEY  

  

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/2/7133 :تأريخه  31151: رقم الطلب 

 ( أ و  -5( )أ ب  -31( )أ  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 أبوت ميديكال اويتكس انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الواليات المتحدة االمريكية  17315 – 5337تي سينيت اندوروبلييس , سانتا انا كليفورينا  3311  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ABBOTT MEDICAL OPTICS INC 

ADDRESS: 1700 E.ST.ANDREW PLACE ANA CA 92705 -5162-UNITED SHTES OF AMERICA 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  73/1/7133  :تأريخه   32333 : رقم الطلب 

 ( أ ب ج  -15( )أ ب ج هـ و  -75( ) د هـ ج أ ب  -37( ) أ ب ج  -32( )أ ب ج د هـ و ز ح  -1( ) أ ب ج د  -1 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 ابي . بي . كوجيو كوجي اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 فيرنزا , ايطاليا  51371أر , / 31فيا تورنا بوني : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GUCCIO GUCCI  S. P . A  

ADDRESS: VIA TORNABUONI 73/R 50123 FIRENZE , ITALY   

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  3/7/7133 :تأريخه    32535 :رقم الطلب 

 أ ب  -33)(و ز ح ط  -27( ) ب ج  – 13( )أ ب ج -15( ) أ ب  -37( ) أ ب ج د هـ و ح  -1( ) ا ب ج  -3( )أ ب  -2( ) أ  -3 :)الصنف والمادة 

 (  ج هـ و ز ح                        

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 دينسو كوربوريشن  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بريف اليابان  –سيتي ايشي  –جاو , كاريا  –شوا  3-3 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: DENSO  CORPORATION  

ADDRESS: 1-1 SHOWA – CHO , KARIYA – CITY  AICHI – PREF ., JAPAN  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/7/7133 :تأريخه  32533: رقم الطلب 

 ( و ز ح ط  -27( )أ ب ج  -15 ):والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 دينسو كوربوريشن  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بريف اليابان  –سيتي ايشي  –جاو , كاريا  –شوا  3-3 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: DENSO  CORPORATION  

ADDRESS: 1-1 SHOWA – CHO , KARIYA – CITY  AICHI – PREF ., JAPAN  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/33/7133 :تأريخه  32331: رقم الطلب 

  ( ج ح ط -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 سولين شيكوالتا جيدا صنايعي في تيجاريت انونيم شيركتي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 تركيا  –شهيد كامل غازي عنتاب  2: نولو قاط , نمبر  11237أورجنايز صنايعي بولجيسي . 2: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: 4.0 RGANIZE SANAYI BOLGESI 83412 NOLU CADDE NO: 4 SEHITKAMIL 

/GAZIANTEP TURKIYE    

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/7/7133 :تأريخه  32521 : رقم الطلب 

 ( أ  -5 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 طارق قدسي العطار بن هشام   :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 دمشق / الحلبوني  –جانب جامع الحلبوني  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 32/33/7133 :تأريخه  32331: رقم الطلب 

 ( ط -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 سولين شيكوالتا جيدا صنايعي في تيجاريت انونيم شيركتي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 تركيا  –شهيد كامل غازي عنتاب  2: نولو قاط , نمبر  71237أورجنايز صنايعي بولجيسي . 2: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: 4.0 RGANIZE SANAYI BOLGESI 83412 NOLU CADDE NO: 4 SEHITKAMIL 

/GAZIANTEP TURKIYE    

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 5/33/7133 :تأريخه  32333: رقم الطلب 

 ( أ ب ج د هـ  – 12 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S. A. 

ADDRESS: TOMAS BENSE AND JUAN PABLO  RODRIGEZ RIVERO  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  3/3/7133  :تأريخه  37137: رقم الطلب 

 ( أ ب  -37 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 . ليمتد . شينزهين تيلك اليكترك فياكل كو   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

باون دستركت , سوزكازك تاون  زون و تانتو و ذة سكند اندستريال  71اي اف نمبر  . بلدزك سي دي  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

 . الصين . شينزهين 

NAME:SHNZHEN TAILG ELECTRIC VEHICLE CO. LTD  

ADDRESS: BUILDINF C,D,E,F, NO23,THESECOND INDUSTRIAL ZONE 

TANTOU,SONGGANG TOWN, BAOAN DISTKCTMSHENZENM CHINA . 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133 :تأريخه  32377: رقم الطلب 

 ( أ  – 5 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: S.I.F.I- SOCIETA INDUSTRIA FARMACEUTICA ITAALIANA SPA  

ADDRESS: MILANO ITALIA  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133 :تأريخه  32173: رقم الطلب 

 ( أ -31 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOFT MEDICAL  AESTHETICS  

ADDRESS: 55, BOULEVARD PEREEIRE 75017 PARIS  FRANCE  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 5/3/7133 :تأريخه  32112: رقم الطلب 

 ( أ ب ج  -77( ) أ ب ج هـ و  -75( )أ ب ج د هـ  -37 ):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GIORGIO ARMANI S.P.A  

ADDRESS: VIA BORG ONUOVO , 11 20121  MILANO ITALY 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 75/3/7133 :تأريخه  31211: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -11()ا ب ج  -15()ب ج  -17()ا ب ج د هـ و ز ح  -71):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 . جشمة نوشان خراسان كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ايران  –, الثاني طالقاني , طالقاني ستريت , احمد اباد افينيو , مشهد 31نمبر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/37/7111 :تأريخه  55711: رقم الطلب 

 (ح ط  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi kizilcikli Mahmut Pehlivan cd. Eti Plasa No: 11 Tepebasi 

Eskisehir Turkiye. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/3/7131 :تأريخه  53171: رقم الطلب 

 (ح ط  -11):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi kizilcikli Mahmut Pehlivan cd. Eti Plasa No: 11 Tepebasi 

Eskisehir Turkiye. 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/5/7137 :تأريخه  33333: رقم الطلب 

 (ا ب ج د هـ و  -75()أ  -37):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :لصاحب الطلب  االسم الكامل

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 

ADDRESS: BESKARDESLER 4. SOK. NO: 12-14 34770 ZEYTINBURNU-ISTANBUL Turkey 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/3/7131 :تأريخه  53753: رقم الطلب 

 (ب ج د هـ و ز ح ط  -33()ا ب هـ و ح  -1):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 محمد راشد شفيع هللا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربية المتحدة  –دبي  3211ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 1/7/7131: تأريخه  53777: رقم الطلب 

 (و ز ح  -27()ا ب هـ و ح  -1:)الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله: وصف البضاعة 

 م.م.ذ –شركة ميزة كيو اس تي بي : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 قطر  –الدوحة  –المنطقة الحرة بواحة العلوم والتكنولوجيا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/37/7133: تأريخه  31713: رقم الطلب 

 (ا ب ج د و  -5:)الصنف والمادة 

 أعالهكافة السلع الداخلة بالصنف : وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: APR Applied Pharma Research s.a., 

ADDRESS: Via Corti 5, Balerna (CH) 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 11/2/7133:  تاريخه  32137:  رقم الطلب 

 (ب  – 17: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: البضاعة وصف 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCC- Sociedade Central de Cervejas e Bedidas, S.A. 

ADDRESS:Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625 – 244 Vialonga, Portugal.  

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: اإلعالن  رقم

  11/2/7133: تاريخه 32131:  رقم الطلب 

 (أ  – 17: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCC- Sociedade Central de Cervejas e Bedidas, S.A. 

ADDRESS:Estrada da Alfarrobeira, 2625 – 244 Vialonga, Portugal.  

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  33/2/7133: تاريخه 32172:  رقم الطلب 

 (أ  – 13: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 :  االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd. 

ADDRESS:Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong’an Road, Shilong Economic Development Zone, 
Mentougou District, Beijing, China 102308 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133:  تاريخه 32133:  رقم الطلب 

 (أ ب جـ  – 32: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Montres Chouriet SA 

ADDRESS: 7 Place de la Fusterie 1204 Geneva Switzerland 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133:  تاريخه 32173:  رقم الطلب 

 (أ جـ  – 1: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: DADO –cosmed Herstellung und Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH 

ADDRESS:Lindenstr . 15 D- 75365 Calw Germany 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133:  تاريخه 32211:  رقم الطلب 

 (أ ب جـ د  – 1:  ) الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعالهكافة السلع : وصف البضاعة 

 .م . م . الزينيا للتجارة ذ :  االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البحرين –منامة  5773صندوق بريد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AL – ZEENIYA TRADING W . L . L . 

ADDRESS:P.O. Box 5886 Manama – Bahrain 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  71/1/7133: تاريخه 31773:  رقم الطلب 

 ( أ ب جـ و  – 1: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZHONGSHAN GAMDER ELECTRIC APPLINCE CO., LTD 

ADDRESS:44,Bu’an Road, lidongyi, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Prov., China  

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/3/7133: تاريخه 32113:  رقم الطلب 

 (أ ب   - 15( ) أ ب جـ هـ و -75( ) أ جـ د هـ  -37: ) الصنف والمادة 

 أعالهكافة السلع الداخلة بالصف : وصف البضاعة 

 بورتر غروب ليمتد –أي  –شركة ذا نت : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة المتحدة’ لندن ’ الاير  واي وستفيلد , ’ ذي فيالج أوفسز  3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Net – a – Porter Group Limited 

ADDRESS:1 The Village Offices , Westfield, Ariel Way, London, United Kingdom . 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

   33/2/7133: تاريخه  32173:  رقم الطلب 

 (أ جـ  – 1 : )الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dado- cosmed Herstellung und Vertrieb  

ADDRESS: kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH Of Lindenstr. 15, D- 75365 Calw, Germany. 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 71/1/7133:  تاريخه 31732:  رقم الطلب 

 (أ  – 7: ) الصنف والمادة 

 السلع الداخلة بالصف أعاله كافة: وصف البضاعة 

 .شركة مصانع الدهانات الوطنية  : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن -عمان  33517رمز بريدي / 511ب . شارع الحزام الدائري ص / ابو علندا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 77/3/7133:  تاريخه 32137:  رقم الطلب 

 (أ ب  – 5: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LO. LI. PHARMA. SRL. 

ADDRESS:Via dei Luxardo , 33, 00156 ROME N- ITALY 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 31/1/7133:  تاريخه   31331: رقم الطلب 

 (أ ب  – 15( ) ب جـ  – 32( ) ب و  – 1: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  Daniel Wellington AB 

ADDRESS: Vasagatan 12,111 20 Stockholm, Sweden 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

  1/37/7133: تاريخه  32773: رقم الطلب 

 (أ ب جـ د هـ و  – 12: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: “Grand Tobacco” Armenian- Canadian JV LLC 

ADDRESS: Shahamiryanneri street 22, Yerevan 0061, Republic of Armenia 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 33/2/7133:  تاريخه 32171:  رقم الطلب 

 (ب  – 17: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  Boon Rawd  Brewery Co., Ltd. 

ADDRESS:999 Samsen Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 37/3/7133:  تاريخه 31251:  رقم الطلب 

 (أ  – 3:  ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  Hitoshi Hadeyama 

ADDRESS:7-1 Shimogamo Higashi Umenoki-cho, Sakyo-ku , kyoto 606-0852, Japan                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 73/3/7133:  رقم الطلب  31511:  رقم الطلب 

 (أ ب د هـ ح طـ ي ك  – 33: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Sea World LIC 

ADDRESS: 9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida 32819 United States of America 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 7/7/7133:  تاريخه 31553:  رقم الطلب 

 (أ ب هـ و  – 75: ) الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ABDIN ARDIC 

ADDRESS:CAKMAKCILAR YOKUSU TASCILAR ISMERKEZI NO:4/B- 109 MERCAN FATIH 
ISTANBUL TURKEY 

 

 

 

 



 :رقم الصحيفة  3131: رقم اإلعالن 

 3/2/7117 :تأريخه  57351: رقم الطلب 

 (ا ب ج  -32):الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 (سيرتنا ليمتد ( ) سيرتنا اس اي )سيرتنا اي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سويسرا , لي لوكل  7211,  33كيمن ديس توريليس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CERTINA AG (CERTINA SA )( CERTINA LTD ) 

ADDRESS: chemin des Tourelles 17 2400 Le Locle (Switzerland ) 

 

 


	1363واجهة النشرة العدد 1
	تسجيل

