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 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٩٦: رقم الطلب 

 )أ ب  -١٢(:الصنف والمادة 

  كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 )ذ م م (شركة الفطیم  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة ١٥٢.ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Al Futtaim Company LLC 

ADDRESS:Box 152 , Dubal , United Arab Emirates   

 

  



 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤ :رقم اإلعالن 

 ١٨/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٦٣: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط  -١١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة صنایع بخت مشھد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ٩١٧٧٩٤٦٤٦٧صندوق البرید  –، ایران  ١٧و  ١٥مشھد ، شارع ایة اهللا بھجت ، بین : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١٠/٢٠١٦: تأریخھ   ٧٢٨٤٦: رقم الطلب 

 )ب  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 االمریكیة االردنیة للمنظفات / شركة فوزي ابو صفیة وشریكتھ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االردن  –عمان  –شارع توفیق الصمادي ، ماركا  ١٤: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٨٩٢: رقم الطلب 

 )و  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مصانع الزیوت النباتیة االردنیة المساھمة العامة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة االردنیة الھاشمیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٣٧: رقم الطلب 

 )ا ب د و ز ح ط  -١١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

 توتو لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شي الیابان  –كیوكیتاكیو  –جوم ، كیوراكیتا - ٢ناكاشیما  ١-١رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TOTO LTD. 

ADDRESS: NO. 1-1 , Nakashima 2- chome , Kokuraki ta-ku , Kitakyushu – shi , Japan  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/٤/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٣٩٨٤: رقم الطلب 

 )ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شبیر علي عامر عباس نوراني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 دبي ، االمارات العربیة المتحدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/٦/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٣٣٥: رقم الطلب 

ا ب ج د ھـ و ز  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط ك ل  - ٦)(ب ج د ھـ و  -٥)(ا ب ج د ھـ و  - ١(:الصنف والمادة 
 )ا ب ج  -٣٩)(ا ب ج  -٣٥)(ا ب ج  -٣٢)(ا ب ج د ھـ و ز  -٣١)(م ن س ع ف ص ق ر ح ط ي ك ل 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 زر ماكارون اندستریال كومباني :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ایران  –مور غاك افینیو ، غازفین رود ، كمالشھر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٧: رقم الطلب 

 )أ  -٤٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 مطعم كھرمانة الشعبي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الكرادة الشرقیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

 
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٨٢: رقم الطلب 

 )ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الصقر النتاج جبس الذرة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 النجف االشرف –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٧٨: رقم الطلب 

 )ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل طھ حنش للراشي والسمسمیة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي نادر  –التاجي  –بابل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٧٧: رقم الطلب 

 )ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل طھ حنش للراشي والسمسمیة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي نادر –التاجي  –بابل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٧١: رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢(:والمادة الصنف 

 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 الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٠٦: رقم الطلب 

 )ب  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة سیدروس للتجارة العامة والوكاالت التجاریة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٠٥: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 التاجر ھزار حمھ غریب رشید :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٤٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Ghazwan Kashow 

ADDRESS: 6838 Queen Anne Court, West Bloomfield, Michigan 48322  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/٨/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٥٦٠: رقم الطلب 

 )ب  -١٢(: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 الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٥/١٢/٢٠١٧ :تأریخھ  ٧٥٠٣٦: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc,  

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

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١٠/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٧٤٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٤)(ا ب  -٣)(ا ب ج د  -٢)(ا د  - ١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 بوشكینسكي زافود :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االتحاد الروسي ١٤١٢٠٠، .اي ، بوشكینو موسكوفسكایا اوبل  ١یاروسالفسكوي شوسي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pushkinskiy Zavod  

ADDRESS: Yaroslavskoe shosse la, pushkino Moskovskaya obl ., 141200 Russian Federation   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٠/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٠٣: رقم الطلب 

 )أ  -٣٨(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

  

  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٩٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 فیلیب موریس براندز اس اي ار ال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  نیوشاتل ، سویسرا  ٢٠٠٠،  ٣كیھ جان رینو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Philip Morris Brands SARL  

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠١١: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله : وصف البضاعة

 ، ال تي دي  .ھیووي تكنولوجیز كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

، بانتین ، لونجانج دستریكت ، شینزین ، .، ال تي دي .ادمنستریشن بلدنغ ھیووي تكنولوجیز كو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
  جمھوریة الصین الشعبیة 

NAME: Huawei Technologies Co., Ltd. 

ADDRESS: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, P . R . China  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٣٤: رقم الطلب 

 )ب  ا - ١٠)(ا ج د ھـ  -٥)(ا ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 اس / لیو فارما اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الدنمارك  –بالیروب  ٢٧٥٠ –، اندستریباركن ، دي كي  ٥٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LEO Pharam A / S  

ADDRESS: 55, Industriparken DK – 2750 Ballerup Denmark  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٠/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٥٠٠٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٢٩)(ا ب ج د ھـ  -١٦(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

شھید كامل ،  ٣٠٦ – ٣: محلة اینجیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
  .غازي عنتاب ، تركیا 

NAME:  

ADDRESS:  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٥٩: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٥٠١٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج ھـ و ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Huawei Technologies Co., Ltd. 

ADDRESS: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, P . R . China  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/٨/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٥٢٨: رقم الطلب 

 )أ  -٢١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann Gmbh  

ADDRESS: Industriestrabe 1 D- 36272 Niederaula, Germany  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٥/١١/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٧٦٠: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ابوت البوراتوریز :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الوالیات المتحدة االمریكیة  ٦٠٠٦٤ابوت بارك رود ، ابوت بارك ، اي ال  ١٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Laboratories 

ADDRESS: 100 Abbott Park Road Abbott Park , IL 60064 USA  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٩٣: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Laboratories 

ADDRESS: 100 Abbott Park Road Abbott Park , IL 60064 USA  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٦/٨/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٥١٧: رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 بیبسي كو ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ١٠٥٧٧اندرسون ھل رود ، بورتشیس ، نیویورك  ٧٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٨٩٠: رقم الطلب 

 )ا ب د  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 لمتدنیكوفینتشرز ھولدنكز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ال اي ، المملكة المتحدة  ٣ار  ٢ووتر ستریت ، لندن ، دبلیو سي  ١كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nicoventures Holdings Limited 

ADDRESS: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA United Kingdom   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٥٨٦: رقم الطلب 

 )ب ج  - ٣٧)(أ  -١٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Skinrock AG 

ADDRESS: Trunstr . 4, 7247 Saas i. P., Switzerland  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٩٥: رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 بالمولیف كومباني  –كولكیت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ١٠٠٢٢بارك افینیو نیویورك ، ان واي  ٣٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Colgate – Palmolive Company 

ADDRESS: 300 Park Avenue New York, NY 10022 U.S.A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٤/١٢/٢٠١٧ :تأریخھ  ٧٤٨٩٤: رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ط ي م  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 بي تي اندوفوود سوكسیز مكمور تي بي كي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

تان، جاكارتا سیال ٧٨-٧٦ ، جاي ال جیند سودیرمان كاف ٢٧سودیرمان بالزا ، اندوفوود تاور طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 اندونیسیا

NAME: PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk  

ADDRESS: Sudirman Plaza – Indofood Tower 27th/F1., J1. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 
Selatan- Indonesia   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٢٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 دنھل توباكو اوف لندن لمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بي جي المملكة المتحدة  ٢ار  ٢تمبل بلیس لندن دبلیو سي  ٤كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dunhill Tobacco of London Limited 

ADDRESS: Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG United Kingdom   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩١٦: رقم الطلب 

 )ب  -٣٧)(أ ب  - ١٢)(أ ب  - ٤)(أ  - ١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 )وتتاجر باسم ھینو موتورز ، لمتد (ھینو جیدوشا كابوشیكي كیشا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شي ، طوكیو ، الیابان  -جومي ھینو ٣، ھینوداي ،  ١-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA( also trading as Hino Motors, Ltd.)  

ADDRESS: 1-1, Hinodai 3- Chome, Hino – Shi, Tokyo, Japan  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩١٧: رقم الطلب 

 )ب  -٣٧)(ا ب  - ١٢)(ا ب  - ٤)(أ  - ١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 )وتتاجر باسم ھینو موتورز ، لمتد (ھینو جیدوشا كابوشیكي كیشا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شي ، طوكیو ، الیابان -جومي ھینو ٣، ھینوداي ،  ١-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA( also trading as Hino Motors, Ltd.) 

ADDRESS: 1-1, Hinodai 3- Chome, Hino – Shi, Tokyo, Japan  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٤/٦/٢٠١٦ :تأریخھ  ٧٢٣٩١: رقم الطلب 

 )أ  - ٣١)(ح ب ه  -٣٠)(ا ب ج د  -٣)(ب ز ھـ  - ٢٩)(ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

 كاظم عبدالسادة حسن :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 )االمارات العربیة المتحدة (المنطقة الحرة الشارقة  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: 

ADDRESS:  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٦٠٦: رقم الطلب 

 )ا ب ج ھـ ح ط ن س ع ف ص ر  - ٣٠()ا ب ج د ھـ و ز  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  بیبسي كو ، انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٥٧٧اندرسون ھل رود ، بورتشیس ، نیویورك  ٧٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٣٤١٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٤)(ا ب  - ٣)(ب ج د ا  - ١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  اس سي تي لوبریكنتس لمتد  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 ایجكومي ، نیقوسا ، قبرص ٢٤٠٦بوسیدونوس ستریت لیدرا بزنس سنتر ،  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCT Lubricants Limited  

ADDRESS: 1 Poseidonos Street Ledra Business Centre 2406 Egkomi, Nicosia, Zypern  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٦٥٢: رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩)(ب  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ریجلیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سانت مارتان بیل روش ، فرنسا ٧١١١٨ – ٩٠٦روت دیبارتیمنتال  ١٠٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: REGILAIT 

ADDRESS: 102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906 -71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE of 
FRANCE  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٦٤: رقم الطلب 

 )ا ب د  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   نیكوفینتشرز ھولدنكز لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ال اي ، المملكة المتحدة ٣ار  ٢ووتر ستریت ، لندن ، دبلیو سي  ١كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nicoventures Holdings Limited 

ADDRESS: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA United Kingdom  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٩١: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   میرك كي جي اي اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا ٢٥٠دارمستات فرانكفورت ستراسة  ٦٤٢٩٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Merck KGaA 

ADDRESS: 64293 Darmstadt Frankfurter Str. 250 Germany  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٢٩: رقم الطلب 

 ) ا ب ج د ھـ و -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  دنھل توباكو اوف لندن لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بي جي المملكة المتحدة ٢ار  ٢تمبل بلیس لندن دبلیو سي  ٤كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dunhill Tobacco of London Limited 

ADDRESS: Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG United Kingdom  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/٥/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٠٩٣: رقم الطلب 

 )ا د  -٢٠)(ھـ ح ي ل  - ٦(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  جولیوس بلوم جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ھوشست ، النمسا ٦٩٧٣ – ١اندستریستراس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Julius Blum GmbH 

ADDRESS: Industriestrasse 1 – 6973 Hoechst Austria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٢٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢(:والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  بیبسي كو ، انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٥٧٧اندرسون ھل رود ، بورتشیس ، نیویورك  ٧٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٢٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  بیبسي كو ، انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٥٧٧اندرسون ھل رود ، بورتشیس ، نیویورك  ٧٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٣٨: رقم الطلب 

 )ا ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  بیرزدورف اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ھامبورك ، المانیا  ٢٠٢٥٣ – ٤٨اوناستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Beiersdorf AG 

ADDRESS: Unnastrasse 48 – 20253 Hamburg , Germany  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٢٦: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -١٧)(ا ب  -١٢)(ا ب ج ھـ و ز ح  - ١١)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٩)(ا ج  -٧)(ا ز ي ك ل  - ٦(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  كي جي . ھانز برایز جي ام بي اج اند كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كاندركیسي ، المانیا  ٢٧٧٧٧  ١ام لیكیرالند : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hans Pries GmbH & Co. KG 

ADDRESS: Im Lekkerland 1  27777 Ganderkesee, Germany  

  

  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٨٩: رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ط ي م  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  بي تي اندوفوود سوكسیز مكمور تي بي كي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

جاكارتا سیالتان،  ٧٨-٧٦، جاي ال جیند سودیرمان كاف  ٢٧تاور طابق سودیرمان بالزا ، اندوفوود : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 اندونیسیا

NAME: PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 

ADDRESS: Sudirman Plaza – Indofood Tower 27th/F1., J1. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 
Selatan- Indonesia  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٤/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٠٤٦: رقم الطلب 

 )ا ب ھـ و  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .كو ) شینزین(ھوكو تكنولوجي دیفیلوبمنت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 لونغھوا نیو دیستریكت الطابق الرابع ، بلوك اي ویدونغلونغ بیزنس بولدینغ ، میلونغ رود ، ، ٤٠٨روم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 .الصین . ار . ، شینزین، بي 

NAME: HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD 

ADDRESS: Rm408, 4th Floor,Block A, Weidonglong Business Building,Meilong Road,Longhua New 
District, Shenzhen, P. R . China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/٥/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤١١١: رقم الطلب 

 )أ  - ١٧)(ا ب  -١٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .بزنس كو  –غوانغزوشانكسیباو ئي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

، غوانغیوان ایست رود ، ییكسیو دیستریكت ،  ١٨٨١زھییو اوتو بارتس ماركت ، نمبر  ١٦اف : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 .غوانغزو ، الصین 

NAME: Guangzhou Shanxiubao E-Business Co., Ltd. 

ADDRESS: F16 Zhiyou Auto Parts Market,No.1881 Guangyuan East Road, Yuexiu District, 
Guangzhou,China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٥٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٤٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  م. م. ذ. ذا ایس كریم الب  ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/٦/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٣٣٤: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥)(ا ج ھـ و  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .شینزین كایھوایتایوو انفیسمنت بارتنرشیب انتربرایس :لصاحب الطلب االسم الكامل 

ھونغ كونغ كوبریشن زون ، كیانھاي ،  –بولدینغ اي ، كیانوان فریست روود ، شینزین  ٢٠١رووم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 .شینزین ستي ، الصین 

NAME: Shenzhen Kaihuitaiyu Investment Partnership Enterprise. 

ADDRESS: Room 201, Building A, Qianwan 1st Road, Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, 
Qianhai, Shenzhen City, China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٥/٦/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٢٤١: رقم الطلب 

 )ا ب ھـ و  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .كو ) شینزین(ھوكو تكنولوجي دیفیلوبمنت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

، الطابق الرابع ، بلوك اي ویدونغلونغ بیزنس بولدینغ ، میلونغ رود ، لونغھوا نیو دیستریكت  ٤٠٨روم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 .صین ال. ار . ، شینزین، بي 

NAME: HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD 

ADDRESS: Rm408, 4th Floor,Block A, Weidonglong Business Building,Meilong Road,Longhua New 
District, Shenzhen, P. R . China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٣٨٨٨: رقم الطلب 

 )أ  - ٨(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .لیني ایو تولز مانوفیكتشرینك كو، لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .الصینساوث ویست ، اكسیشوي ھویا فیالج، تایبینغ ستریت، ھیدونغ دیستریكت، لیني، شاندونغ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Linyi Alwo Tools Manufacturing Co., Ltd.  

ADDRESS: Southwest, Xishui Huya Village, Taiping St., Hedong Dist., Linyi, Shandong, China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٣٨٨٩: رقم الطلب 

 ) ا ب ج ھـ و ح - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .شینزین نیتو باور سورس تكنولوجي كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .، بانتیان ، لونغانغ دیستریكت، شینزین، الصین ) ساوث(، ووھي افنیو  ٤٩، نمبر  ٢٠١ویرھاوس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SHENZHEN NITO POWER SOURCE TECHNOLOGY CO., LTD.  

ADDRESS: Warehouse 201 , No. 49, Wuhe Avenue (South), Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
China.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢/١١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٧٥٢: رقم الطلب 

 )أ  -١٦)(ب ج د و  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٣٧: رقم الطلب 

 )ا ب  - ١٠)(ا ج د ھـ  -٥)(ا ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  اس / لیو فارما اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .الدنمارك  –بالیروب  ٢٧٥٠ –اندستریباركن ، دي كي  ،٥٥ :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LEO Pharma A/S 

ADDRESS: 55, Industriparken, DK- 2750 Ballerup – Denmark   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٣٤: رقم الطلب 

 )أ  -١٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc,  

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

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٨٠: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  جوجل انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٤٠٤٣یتر بارك واي ، ماونتن فیو ، كالیفورینا امفیت ١٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Google Inc 

ADDRESS: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 USA   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٩٤: رقم الطلب 

 )ب  -٣٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   ولیام كرانت اند سونز ایرش براندز لمتد   : االسم الكامل لصاحب الطلب

 ، ایرلنده ٢فورث فلور ، بلوك دي ، ایفیاغ كورت ، ھاركورت رود ، دبلن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: William Grant & Sons Irish Brands Limited 

ADDRESS: 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٠٩٠: رقم الطلب 

 )أ  -٢٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .اي . بي . سیرامیكو  اس میراج غرانیتو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .، ایطالیا )ام او (بافولو نیل فریغنانو  ٤١٠٢٦،  ٢٢٥فیا غیاردیني نورد، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mirage Granito Ceramico S.P.A. 

ADDRESS: Via Giardini Nord , 225 , 41026 Pavullo nel Frignano (MO), Italy  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٤: رقم الطلب 

 )ا ب ھـ و ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  سناب انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٠٢٩١ماركت ستریت ، فینیس ، كالیفورنیا  ٦٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Snap Inc.  

ADDRESS: 63 Market Street Venice, CA 90291 USA   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٣: رقم الطلب 

 )ا ب د  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  نیكوفینتشرز ھولدنكز لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ال اي ، المملكة المتحدة ٣ار  ٢ووتر ستریت ، لندن ، دبلیو سي  ١كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nicoventures Holdings Limited 

ADDRESS: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA United Kingdom  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٦: رقم الطلب 

 )أ -٣٥)(ا ب ج  -٤)(ا ب ج  - ١(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  كوتنكولر مینیرالولھاندلز اند تانكستیلینبیتریز جي ام بي اتش  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كولن  جمھوریة المانیا االتحادیة  ٥٠٩٩٦ –، دي  ١٠ستراسة دیزل: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Kuttenkeuler Mineralolhandels- und Tankstellenbetriebs GmbH 

ADDRESS: Dieselstr. 10 D- 50996 Koln Federal Republic of Germany  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٢٥: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٢٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HBI Branded Apparel Limited, Inc. 

ADDRESS: 1000 East Hanes Mill Rd., Winston- Salem, NC 27105  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٠/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٧٤٣: رقم الطلب 

)  ا ب ج - ٣٦)(ا ب ج  -٣٥)(ا ب ج  -٢٨)(ا ب ج د ھـ  -٢٥)(ا ب ج د ھـ و ح ط ي ك  -١٦)(ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 
 )ھـ و ز ط  - ٤٢)(ا ب ج د  -٤١)(ا ب ج  - ٣٩)(أ  - ٣٨(

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  انك  كة امازون تكنولوجیزشر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٨١٠٩تیري افنیو ان ، سیاتل، واشنطن  ٤١٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٥٠: رقم الطلب 

 )ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  احمد بن ایاد الشیخ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شارع النخلة  –ضاحیة قدسیا  –ریف دمشق  –سوریا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٤٩: رقم الطلب 

 )ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  احمدبن ایاد الشیخ  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 شارع النخلة –ضاحیة قدسیا  –ریف دمشق  –سوریا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٤٨: رقم الطلب 

 )ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  احمدبن ایاد الشیخ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شارع النخلة –ضاحیة قدسیا  –ریف دمشق  –سوریا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٥٠٤٧: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Aspen Global Incorporated 

ADDRESS: GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay Mauritius.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٤٦: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Aspen Global Incorporated 

ADDRESS: GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay Mauritius.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٥٠١٨: رقم الطلب 

 )ح ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   .اس.شركة یلدیز ھولدینج ایھ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 اسطنبول ، تركیا/ اوسكودار  ٦/١: كلى ماھالیسى شیشمى شیكمازي سوكاك نوكیسی: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٠٩: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ ح ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  الحموي بن محمد بالل  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سوریا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٢: رقم الطلب 

 )أ -١٦)(أ - ٥)(ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :البضاعة وصف 

  التون قایا انشات ناكلیات جیدا تیجاریت انونیم شیركیتي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 تركیا/ غازیانتیب -، شھیتكامیل٨: نولو كادي، نو ٨٣٤٠٩اور غانایزي سانایى بولجیسي، . ٤: 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 الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥٠٨١: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٢٠)(ا ب ج د ھـ ح ط ي  -١٦)(و ح ا ب ھـ  -٩)(ا ب  -٨)(ا د  - ٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .، ال تي دي .شینزن كومیكس جروب كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

غوانغ دونغ،  اف ، بلوك ایھ وورلد ترید بالزا، فوھونغ رود، فوتیان دیستریكت، شینزن،/١٧،٠٥-٠٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 
  ٥١٨٠٣٣الصین 

NAME: SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. 

ADDRESS: 05-06, 17/F, BLOCK A, WORLD TRADE PLAZA, FUHONG ROAD,FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANG DONG, CHINA 518033  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥٠٩٢: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   ھوفیفارما اي اوه اوه دي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 صوفیا، بلغاریا ١١١٣، .ستریت" نیكوالي ھایتوف"ث فلور ، ایھ  ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Huvepharma EOOD 

ADDRESS: 5th floor, 3A "Nikolay Haytov" Str., 1113 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٤٠: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ابیر كورمبي اند فیتش یورب اس ایھ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 مندریسیو ، سویسرا  ٦٨٥٠فیا موري ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abercrombie & Fitch Europe SA, 

ADDRESS: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/٩/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٥٨٧: رقم الطلب 

 )ا ب  - ٣٥)(ا ب ج د ھـ و  - ٢٥)(أ  -١٨(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Champion Products Europe Limited 

ADDRESS: Suite 8 Plaza 212 Blanchardstown, Corporate Park 2 Blanchardstown, Dublin, Ireland 
15   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٥٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة باعظیم التجاریة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المملكة العربیة السعودیة –الریاض : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٣٦: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ابوت برودكتس اوبریشنز اي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، سویسرا٤١٢٣، اولشویل ١٢٧ھیجنھیمرماتویج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Products Operations AG  

ADDRESS: Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland  

  
  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٥٦: رقم الطلب 

 )ب  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   شركة كالھ لاللبان الخاصة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 جمھوریة ایران االسالمیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٥٧: رقم الطلب 

 )ب  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة كالھ لاللبان الخاصة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 جمھوریة ایران االسالمیة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٢٢٠: رقم الطلب 

 )ب  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة سیدروس للتجارة العامة والوكاالت التجاریة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 العراق –سلیمانیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٧٣: رقم الطلب 

 )ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   معمل جنة الورد النتاج جبس الذرة والبطاطا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي حطین  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٤٠: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  نوفارتس ایھ جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سویسرا –باسل  ٤٠٠٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Novartis AG 

ADDRESS: 4002 Basel – Switzerland .  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٦: تأریخھ  ٧٣١٩٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .سي . ال . اجاسي ال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٧٨٢٤٩، سان انتیشن ، تكساس  ١٠٦نیتورك بولفارد ، سویت  ١٢٤٦٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: A GACI, L.L.C. 

ADDRESS: 12460 Network Boulevard, Suite 106, San Antonio, Texas 78249, U.S.A.  

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/٦/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٢٥٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  جونسون كونترولز تیكنولوجي كومباني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٤٨١٧٠ھالیارد درایف ، بالیموث ، ام اي  ٤٩٢٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Johnson Controls Technology Company  

ADDRESS: 49200 Halyard Drive Plymouth, MI 48170 U. S. A.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٩٩٩: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  - ٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .م.م.ذ) اینوك(شركة بترول االمارات الوطنیة المحدودة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربیة المتحدة  –دبي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٥/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٩٠٧: رقم الطلب 

 )ا ج  - ٧(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  لیمتد . فونترون میمبرانس تیكنولوجي كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 نجتیك اندستریال زون اوف غوایا -تیك بارك، ھاي - ، اوفیس بلدنك، ساوث ھیوتون ھاي٢٠٦رووم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 
 .سیتي، غوایزھو بروفنس، الصین 

NAME: Vontron Membrane Technology Co. Ltd. 

ADDRESS: Room 206, Office Building, South Huiton Hi- Tech Park, Hi- Tech Industrial Zone of 
Guiyang City, Guizhou Province, China   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٧٦: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .م.م.ذ" انترناشینال ماسیس تاباك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١٠، المجمع الصناعي، كورتزارانایین   ٠٨٠٢جمھوریة ارمینیا ،مدینة ماسیس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١١/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٨٠٠: رقم الطلب 

 )ف ر  - ٣٠)(ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة تماتة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ایران  –الطابق الخامس  –مبنى بارثاوا  – ٢بھارستان  –كورنیش سجاد  –مشھد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

 
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٧/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٤٧٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣١/٧/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٥٠٠: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   سوفارما اي دي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بلغاریا –صوفیا  ١٢٢٠الینكو شوس ستریت ،  ١٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOPHARMA AD  

ADDRESS: 16, Iliensko Shosse Str, 1220 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٥٠٤٩: رقم الطلب 

 )ا ب ج ھـ و ز ح  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Humax Holdings Co., Ltd. 

ADDRESS: 2, Yeongmun-ro Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣١/٧/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٥٠٢: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  سوفارما اي دي   :الكامل لصاحب الطلب االسم 

 بلغاریا –صوفیا  ١٢٢٠الینكو شوس ستریت ،  ١٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOPHARMA AD 

ADDRESS: 16, Iliensko Shosse Str, 1220 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣١/٧/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٥٠٣: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  سوفارما اي دي   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 بلغاریا –صوفیا  ١٢٢٠الینكو شوس ستریت ،  ١٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOPHARMA  AD 

ADDRESS: 16, Iliensko Shosse Str, 1220 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١٠/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٧٤٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. 

ADDRESS: 1322-1, Seocho-dong, Seocho- Ku, Seoul, Republic of Korea  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٣/٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٣٦٣٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط  -١١)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٩)(ا ب ج  - ٧(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .او. ار. شركة جلوري انتربرایس اس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  التشیك  ٢٤٢٣٦٤٦٢مدینة ھلینسكو ورقمھا التعریفي  ٥٣٩٠١، ٦٥٣شارع شفارشیكوفا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥٣١١: رقم الطلب 

 )أ ل  - ٦(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

    معامل مجموعة الدلو/   BRCالمشبكات النتاج دلو المعمل   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 كركوك/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٦٧: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ھوفیفارما اي اوه اوه دي    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 صوفیا، بلغاریا ١١١٣، .ستریت" نیكوالي ھایتوف" ث فلور ، ایھ ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Huvepharma EOOD 

ADDRESS: 5th floor, 3A "Nikolay Haytov" Str., 1113 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٥/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤١٩٦: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة اجارسان للمعكرونة والطحین والغذاء واالنشاءات والصناعة والتجارة المساھمة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 تركیا/ غازي عنتاب  –شھید كامل  ٤٤: دوار كامل شربتجي رقم  ٣الصناعیة  ةالمنطق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٥٩: رقم الطلب 

 )أ  - ١٦)(أ  -١٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PAKTEN SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: 2. Organize sanayi Bolgesi, 7 Nolu Cadde No: 11, Baspinar – Sehitkamil – Gaziantep / 
TURKEY  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٥٥: رقم الطلب 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  ھوفیفارما اي اوه اوه دي    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 صوفیا، بلغاریا ١١١٣، .ستریت" نیكوالي ھایتوف"ث فلور ، ایھ  ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Huvepharma EOOD 

ADDRESS: 5th floor, 3A "Nikolay Haytov" Str., 1113 Sofia, Bulgaria  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٩٣٦: رقم الطلب 

 )ا ب  -١٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   القیري ومعمل السالم للماستك والفالنكوت والطالء  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 المدائن  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٩٣٧: رقم الطلب 

 )ا ب  -١٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل السالم للماستك والفالنكوت والطالء والقیري   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المدائن –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/٧/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٣٨٣: رقم الطلب 

 )أ  -٢٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   انور فؤاد محمد علي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االمارات العربیة المتحدة  –دبي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٨٦٧: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة مدار كروب مصر للكیماویات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 مصر  –االسكندریة  –الرمل  –سان ستیفانو  –ابراج بالزا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١١/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٨٦٨: رقم الطلب 

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة مدار كروب مصر للكیماویات :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 مصر –االسكندریة  –الرمل  –سان ستیفانو  –ابراج بالزا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٦٢: رقم الطلب 

 )ب  -٣٢(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   شركة صلغلیكلي للمنتجات الغذائیة والصناعة والتجارة المساھمة  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  بیوك جكمجة جاللیة محلسي ، باغالر باش جادسي اسطنبول تركیا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  
  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٥/١١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٧٦٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ  -٣٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  باز اس ایھ  –كومبانیا اندستریال دي تباكوس مونتي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 سان رامون ، مونتیفیدو ، اورغواي  ٧١٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

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

ADDRESS: San Ramon 716, Montevideo, Uruguay  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٣/٧/٢٠١٥: تأریخھ  ٧٠٢٤٣: رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح   -٣٠(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  غسان علي حمزه :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 شارع الجامعة  –عمان  –االردن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٦٤٥: رقم الطلب 

 )أ  - ٨(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZHEJIANG ICLIPPER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 

ADDRESS: 8F, NO.81, ZHONGHUI ROAD LOUQIAO INDUSTRIAL ZONE OUHAI WENZHOU 
CITY, ZHEJIANG CHINA  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٩/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤٦٤٧: رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢(: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 الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٦٤٨: رقم الطلب 

 )ب  -١٢(: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 الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١١٨: رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢)(ا ب ج د  -٤١)(ا ب ج  -٣٥)(ا ط  -٦)(ب  - ٤(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  .م.م.ذ" انترناشینال ماسیس تاباك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١٠، المجمع الصناعي، كورتزارانایین   ٠٨٠٢جمھوریة ارمینیا ،مدینة ماسیس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٢٢: رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  - ٥)(ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: STADA Arzneimittel AG  

ADDRESS: StadastraBe 2 – 18  61118 Bad Vilbel  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تأریخھ  ٧٥١٢٣: رقم الطلب 

 )ا ب ھـ و  - ٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Samsung C & T Corporation 

ADDRESS: 67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تأریخھ   ٧٥١٣١: رقم الطلب 

 )ب ج د ھـ و ز ح ا  - ٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :الطلب االسم الكامل لصاحب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Manchester United Limited  

ADDRESS: Sir Matt Busby Way Old Trafford Manchester M16 0RA United Kingdom  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/٨/٢٠١٦: تأریخھ   ٧٢٦٢١: رقم الطلب 

 )ب و ج  -٢٥(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Rupa and Company Limited,  

ADDRESS: Metro Tower, 1 Ho- Minh Sarani , Kolkata- 700  071, West Bengal, India.   

  

  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٧/٨/٢٠١٧: تاریخھ ٧٤٥٧٣ : رقم الطلب 

 )أ  – ١٦) (جـ د و  – ٥(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة یونیتشارم الخلیج للصناعات الصحیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة/  ١١٦٢٥الریاض ‘  ٩٩٨٨٣: ب .ص‘ طریق الخرج ‘ الصناعیة الثانیة المدینة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd. 

ADDRESS: 2nd Industrial Zone, Al-Kharj Road, P.O. Box 99883 , Riyadh 11625 Saudi Arabia 

  

 

 



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/٦/٢٠١٦ : تاریخھ ٧٢٣٩٠ : رقم الطلب 

 ) أ  -٣١)( ح ب ھـ  -٣٠)(أ ب جـ د  -٣)(ھـ ب ز  -٢٩)(ب جـ -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كاظم عبد السادة حسن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دبي -االمارات العربیة المتحدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١١/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٧٦٤ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Henkel AG & Co. KGaA 

ADDRESS:HenkelstraBa 67 , 40589 Dusseldorf , Germany. 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٤٤ : رقم الطلب 

 ) و   – ٣١) ( أ ب  – ٥) ( ب   – ١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله : وصف البضاعة

 .في . تراو انترناشونال بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .ھولندا ‘ جیھ أن بوكسمیر  ٥٨٣١‘  ٣٨فیر سترات : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Trouw International B.V.  

ADDRESS: Veerstraat 38,  5831  JN BOXMEER, The Netherlands .  

 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ  ٧٤٩٥٦ : رقم الطلب 

 )ب جـ   – ٣٢) ( ب   – ٥(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Fit Foods Ltd 

ADDRESS: Port Coquitlam , BC , Canada 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ  ٧٥٠٤٥ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د  – ٢٤) ( أ ب جـ د  – ٢٠(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة‘  ٢١٤٣٢جدة ‘  ٥٦٣٥ب . ص‘ المنطقة الصناعیة المرحلة االولى ‘ جدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٧/١٢/٢٠١٧: تاریخھ ٧٥٠٦٤ : رقم الطلب 

 )و ز  – ٤٢) ( أ جـ  – ٣٩) ( أ  – ٣٨) ( و ح  ھـ أ ب جـ - ٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 أمادیوس أي تي جروب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أسبانیا‘ مدرید   ٢٨٠٢٧ – ١سلفادور دي مادار یاجا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AMADEUS IT GROUP 

ADDRESS:Salvador de Madariaga 1 – 28027 Madrid , Spain 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠١٩ : رقم الطلب 

 )أ   – ١٦(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ایروسلو ساجلیك یورنلیري ساناي في تیكاریت انونیم سیركتي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –جازیانتیب  ، ١٩: اورجانیزي ساناي بولجیسي موامییر جولییر بولفاري ، رقم . ٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Eruslu Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 

ADDRESS: 2. Organize Sanayi Bolgesi, Muammer Guler Bulvari , No:19, Gaziantep / Turkey 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٤٢ : رقم الطلب 

 ) رأ ب جـ د و ز ح طـ ي ك ل م ص  - ٣٠) ( ب جـ دھـ و ز ح  -٢٩) ( أ ب ھـ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PURATOS, naamloze vennootschap 

ADDRESS: Industrialaan 25, 1702 Groot – Bijgaarden, Belgium. 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٥/١٢/٢٠١٧: تاریخھ ٧٥٠٤٣ : رقم الطلب 

 )أ د  – ١٧(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ) مساھمة خاصة( لولھ كستر خادميشركة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١٥مدینة قلعة میر الصناعیة، شارع شھداء صنعت نھایة الزقاق السادس،رقم )بضواحي طھران(بھارستان/ایران :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٣/٨/٢٠١٧: تاریخھ ٧٤٥٣٧ : رقم الطلب 

 )أ ب د ھـ و ز ح  – ١٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .م. م. البقولیات الصناعیة ذ شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن -منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١٠/٢٠١٣ : تاریخھ ٦٥٧٠٤ : رقم الطلب 

 )جـ  -٣٢(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الفرات للمیاه الصحیة والمشروبات الغازیة والعصائر المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق  -بغداد  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

 

  

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٤/٢٠١١: تأریخھ   ٥٨٩٦٤ : رقم الطلب 

 )ھـ و  -٢٩(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  انا جیدا اھتیاتش مادیلیري سانایي في تیجاریت انونیم شیركیتي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 تركیا  –اسطنبول / كادیكوي  ١٢: رقم . ھاستانیسي یانى اومت سوك . ت. ت. اجیرنكوي ب: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٣/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٩٤٢ : رقم الطلب 

 )ح ط ي ق  – ٣٠(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف 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 PLAZA NO: 11 
TEPEBASI ESKISEHI TURKIYE . 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٣/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٩٤٣ : رقم الطلب 

 )ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف 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 PLAZA NO: 11 
TEPEBASI ESKISEHI TURKIYE . 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٣٧٠٤ : رقم الطلب 

 )أ   – ٨) ( جـ   – ٣(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 للسلع االستھالكیة السریعة والبیع والتسویق المحدودة شركة  تریدا  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

  تركیا /بلوك أورھالي توزال اسطنبول  ١٤-٩أورطة محلسي أورطیم صنایعي سیتیسي كي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TREDA HIZLI TUKETIM URUNLERI SATIS VE DAGITIM LIMITED SIRKETI 

ADDRESS: Orta Mahallesi Ortim Sanayi Sitesi K9- 14 Blok Orhanli Tuzla Istanbul TURKIYE 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٦٣ : رقم الطلب 

 )أ ب  – ٤٢(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 مطعم بیت الشطیرة للوجبات السریعة :لصاحب الطلب االسم الكامل 
 –طریق تركي االول  –حي النخیل  –الریاض  –المملكة العربیة السعودیة ‘  ١١٥٨٨الریاض ‘  ٧٥٥٧٣. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

   ٧٢٧٧: الرمز االضافي ‘  ١٢٣٨٥: الرمز البریدي ‘  ٥٠: رقم الوحدة ‘  ٢٢٤٢: رقم المبنى 
NAME: BAIT AL – SHATIRA RESTAURANT COMPANY 
ADDRESS: P.O.Box: 75573, Riyadh 11588, Saudi, Arabia, Riyadh, Alnakeel District, Prince Turki 
Alawwal Road, Building:2242,Unit Number:50, Zip Code: 12385, Additional: 7277  

 

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٩/٥/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٢٠٩ : رقم الطلب 

 )ح طـ ي س ص ق ر  - ٣٠) ( أ ب ھـ و ز  -٢٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بي آر فودز جي أم بي أتش شركة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النمسا ,فیینا  ,أو جي . ١٧/٥/١غوغلغاس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BRF Foods GmbH 

ADDRESS: Guglgasse 17/5/1.OG , Vienna , Austria 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٢٤ : رقم الطلب 

 ) أ ب جـ  -٣٢) (أ ب جـ د ھـ و ز  - ٣١) (أ ب جـ د ھـ و ز ح طـ ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر - ٣٠)(أ ب جـ د ھـ و ز ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
غازي ‘ شھید كامل  ٣٠٦-٣: بلوك ج طابق‘ موقع الدكاترة ‘ بلفار غازي مختار باشا ‘ لى بنار یمحلة اینج: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا / عنتاب 
NAME: Zer Yag Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 
ADDRESS: Incilipinar Mah., Gazimuhtarpasa Blv. Doktorlar Sitesi C Blook Kat: 3-306 
Sehitkamil/Gaziantep, TURKEY. 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٢٥ : رقم الطلب 

 )أ ب  – ٢٨) (أ ب  -١٢(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 . أي. بي. أتوموبیلي المبورغیني أس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیطالیا‘ ) بي أو ( سانت أجاتا بولوجینسي  ٤٠٠١٩-١٢فیا مودینا ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Automobili Lamborghini S.P.A. 

ADDRESS: Via Modena , 12-40019 Sant’ Agata Bolognese ( BO), Italy. 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٩٠٢ : رقم الطلب 

 )ل   – ١٦(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 دیكور فیرجا صنایعي في تیجاریت لیمتد شیركتي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، تركیاكایناركا بیندیك أسطنبول  ٤٢:یانیول رقم. كایناركا محمداكیف قاط: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dekor Rulo Firca Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 

ADDRESS: Kaynarca Mehmet Akif Cad. Yanyol No:42  Kaynarca Pendik Istanbul Turkey 

 

  

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٨٥٣ : رقم الطلب 

 )  أ  – ٥) ( أ ب جـ  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .أي . نستلھ سكین ھیلث أس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لوزان ، سویسرا  ١٠١٨، ٢بایل  –آفنیو غراتا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nestle Skin Health S. A. 

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

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١٠/٢٠١٧  : تاریخھ ٧٤٦٩٧ : رقم الطلب 

 )و   أ ب جـ د  ھـ – ٣٤(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 تیكنیسش ھاندلسكیسلشافت أم بي أتش –میدي بلس تي ئي سي میدیزینیسش  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  مورس ، المانیا ٤٧٤٤١، ١٠٠بایرلر ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MEDI plus TEC Medizinisch – technische Handelsgesellschaft mbH 

ADDRESS: Baerler Strasse 100, 47441 Moers, Germany  

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٣/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٠٧٩ : رقم الطلب 

 )و  – ٢٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
غازي / شھید كامل  ٣٠٦-٣: بلوك ج طابق‘ موقع الدكاترة ‘ بلفار غازي مختار باشا ‘ محلة اینجیلى بنار : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا / عنتاب 
NAME: Zer Yag Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 
ADDRESS:Incilipinar Mah., Gazimuhtarpasa Blv. Doktorlar Sitesi C Blook Kat: 3-306 
Sehitkamil/Gaziantep, TURKEY. 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٨٩ : رقم الطلب 

 )و   – ٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

 

 

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٣٨٥٧ : رقم الطلب 

 )أ  – ٥) ( أ ب جـ  – ٣(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .أي . نستلھ سكین ھیلث أس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لوزان ، سویسرا ١٠١٨، ٢بایل  –آفنیو غراتا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nestle Skin Health S. A. 

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

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٨/٢٠١٦ : تاریخھ ٧٢٦٧١ : رقم الطلب 

 )جـ ح طـ  – ٣٠(  :والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة شیرین أفارینان خورشید :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جي ، صنوبر علي ، المدینة الصناعیة شكوھي ، قم ، ایران ٤٤رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Shirin Afarinan Khorshid Company 

ADDRESS: No. 44G, Senobar Alley, Shokoohieh Industrial City, Qom, Iran 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٠/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٧٢٣ : رقم الطلب 

 )أ ب و  – ٥(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 . في. بي" دي أدالر"انترخیمي ویركن  :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  سي جي ، فنراي ، ھولندا ٥٨٠٤،  ٨میتالویج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Interchemie Werken “ De Adelaar” B.V. 

ADDRESS: Metaalweg 8, 5804 CG Venray The Netherlands 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٦٠ : رقم الطلب 

 )أ ب  – ١٠(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .فوكودا دینشي كو ، لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .كو ، طوكیو ، الیابان  –تشوم ، بونكیو  – ٣، ھونجو ٤ – ٣٩: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Fukuda Denshi Co. , Ltd. 

ADDRESS: 39- 4 , Hongo 3- chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٤٨٨٧ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د ھـ و  – ٣٤(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م .م.انترناشینال ماسیس تاباك ذ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   ١٠كورتزارانایین ‘ المجمع الصناعي‘  ٠٨٠٢مدینة ماسیس ‘ جمھوریة أرمینیا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  “International Masis Tabak “ LLC 

ADDRESS: 10 Gortsaranayin str., Industrial zone, 0802 Masis, Ararat region, Republic of Armenia 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ  ٧٤٩٧٩ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د  – ٣(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 فیفتین میك أب أند بیوتي ش م ح :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة –رأس الخیمة  – ٣٢٧٠٦٩. ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٩/١٢/٢٠١٧: تاریخھ ٧٤٩٨٩ : رقم الطلب 

 )ب  – ١٢(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PHC CO., LTD.  

ADDRESS:56, Techno sunhwan-ro 1 – gil, Yuga – myeon, Dalseong – gun, Daegu, Republic of Korea  

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٤٠ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د و  – ٥) ( أ جـ د  – ٣(  :الصنف والمادة 
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كي جي. سیبافارما جي أم بي أج اند كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا/ بوبارد  ٥٦١٥٤ –، دي  ٨٠بنكر ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Sebapharma GmbH & Co. KG  

ADDRESS: Binger Strasse 80, D – 56154 Boppard Federal Republic of Germany 

 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٦٩ : رقم الطلب 

 )  جـ و -٤٢)( أ ب جـ د -٤١)(أ  -٣٨)(أ ب ھـ ح طـ -١٦)(أ ب جـ د ھـ و ح -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 میرك كي جي أي أي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا/ دارمستان  ٦٤٢٩٣- ٢٥٠فرانكفورت ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Merck KGaA 

ADDRESS:Frankfurter Str 250 -64293 Darmstadt Germany 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٩٣ : رقم الطلب 

 )أ ب د  – ٣٤(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 نیكو فینتشرز ھولدنكز لمتد :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  ال أي ، المملكة المتحدة ٣آر  ٢ووتر ستریت ، لندن ، دبلیو سي  ١كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nicoventures Holdings Limited  

ADDRESS: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA United Kingdom 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٠/١٢/٢٠١٧ : تاریخھ ٧٥٠٠٥ : رقم الطلب 

 )أ  – ٥) ( جـ  – ٣(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بایر كونسیومر كیر أي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا/ بازل ٤٠٥٢ ٨٤بیتر میریان ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Bayer Consumer Care AG 

ADDRESS: Peter Merian Str. 84 4052 Basel, Switzerland 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥١٢٨ : رقم الطلب 

 )أ  – ٧) ( أ  – ٤) ( ب  – ٣) ( أ  – ١(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .بي جي انتلیكجوالز ، انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٦٧٢١٣أس ، ویشیتا ، ویشیتا ، كانساس  ٧٤٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BG Intellectuals , Inc. 

ADDRESS: 740 S. Wichita, Wichita , Kansas 67213 , U.S.A. 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٦/١٢/٢٠١٧: تاریخھ ٧٥٠٥٤ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د ھـ ز ح  - ٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شراك سیكونیت أي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النمسا/ ینا یف ، ١١٢٠ -، اي ١٨ایبسبر ونرجاسھ  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Schrack Seconet AG 

ADDRESS: Eibesbrunnergasse 18, A- 1120 Vienna , Austria 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٩٥ : رقم الطلب 

 )ب  – ٣٤(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ساجینا سوریش بانیكار  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 ،٣بنایة رقم ‘  ٤١٨شقة ‘  ٣٧٢٨٢صندوق برید ‘ مؤسسة منطقة حرة‘ كانوني بزنس سولیوشنز/ بواسطة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .حدائق دیسكفري ، دبي ، االمارات العربیة المحتدة 
NAME: Sajina Suresh Panicker 
ADDRESS: c/o Canopee Busines s Solutions FZE, P.O. Box 37282, Apt. 418, Bldg. No. 3, Discovery 
Gardens, Dubai, UAE. 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٩٦ : رقم الطلب 

 )أ  – ٣٥: ( الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودة  العامة شركة نخلة بابل للدعایة والنشر واالعالن والتجارة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق/ حي المتنبي   –المنصور  –بغداد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS: 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

   ٢١/١٢/٢٠١٧:تاریخھ ٧٥٠١٣ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ ھـ و ح  – ٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ال تي دي‘ .ھیووي تكنولوجیز كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
جمھوریة الصین ‘ شینزین‘ لونجانج دستریكت‘ بانتین‘ . ال تي دي‘ . ادمنستریشن بلدنغ ھیووي تكنولوجیز كو: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  الشعبیة 
NAME: Huawei Technologies Co., Ltd. 
ADDRESS: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, P.R. China. 

 

 

 

 
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥١٠١ : رقم الطلب 

 )أ  – ٥(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ‘  ٠٧٩٠١نیوجیرسي ‘ موریس آفنیو سومیت  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue Summit , New Jersey 07901, USA 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥١٠٣ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ د ھـ ح طـ ي ك ل ر   -٣٠)( أ ب جـ ھـ و ز ح -٢٩)(أ ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 فارماتون أس أي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیوكیو ٦٩٣٤ ،فیا مولیني سویسرا ،  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pharmaton SA 

ADDRESS: SWITZERLAND, VIA MULINI, 6934 BIOGGIO 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥١٠٤ : رقم الطلب 

 )أ  - ٥(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ‘  ٠٧٩٠١نیوجیرسي ‘ موریس آفنیو سومیت  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue Summit , New Jersey 07901, USA 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

   ٧/١/٢٠١٨:تاریخھ ٧٥٠٩٩ : رقم الطلب 

 )أ جـ  – ٣(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 نصیر بیر كھولز :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –تلتو  ١٤٥١٣‘ أي  ٣٠شتیریفتس فیك : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nasyr Birkholz 

ADDRESS:Striewitzweg 30 A, 14513 Teltow, Germany. 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٩٧ : رقم الطلب 

 )و ز ح طـ  -٤٢) ( أ ب جـ ھـ و ح – ٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

 

 
 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥١٠٠ : رقم الطلب 

 )جـ  – ٤٢(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م . شركة المخبریون العرب ذ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –شارع سلیمان حدیدي الدوار الخامس عمان  ١٥عیادات عبدون : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Al Makhbariyoun Al Arab Ltd Co. 

ADDRESS:Abdoun clinics 15 Suleiman Hadidi St. Fifth Circle Amman, Jordan 

 

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٨ : تاریخھ ٧٥٠٩٨ : رقم الطلب 

 )أ ب جـ ھـ و ح  – ٩(  :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابل انك  شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥١٠٢ : رقم الطلب 

 )  أ ب جـ د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠)(أ ب جـ د ھـ و ز ح -٢٩) (أ ب جـ د-٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
غازي ‘ شھید كامل  ٣٠٦-٣: بلوك ج طابق‘ موقع الدكاترة ‘ بلفار غازي مختار باشا ‘ محلة اینجیلى بنار : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا / عنتاب 
NAME: Zer Yag Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 
ADDRESS: Incilipinar Mah., Gazimuhtarpasa Blv. Doktorlar Sitesi C Block Kat: 3-306 
Sehitkamil/Gaziantep, TURKEY. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٣٩ : رقم الطلب 

 )ك  -٣٠)( ج  -٢٠ ( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 التولت فیللوسیغو تارساساجرارنینكتار تیرمكیغارتو اس كیریسكیدلمي كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، ھنغاریا.ھرسز  ٢٤٣٨. دونافارساني ، فوروسمارتي یو ٢٣٣٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Aranynektar Termekgyarto es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag  

ADDRESS: 2336 Dunavarsany, Vorosmarty u. 2438. hrsz. HUNGARY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢٦٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٣٩)(ا ب ج  - ٣٥)(ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زمزم ایران  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١١٣٣٧٥٦٧١٣والبرید  ٢٤:طھران ، شارع خارك ، الرقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦٥ : رقم الطلب 

 )ج  - ٣)(ب  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Anesthesia USA Inc 

ADDRESS: 9903 S.78th  Ave Hickory Hills, IL 60457 USA  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ستاربوز توباكو ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٢٨٠١افنیو اناھیم، كالیفورنیا دبلیو لینكولن  ٢١١٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٢٩ : رقم الطلب 

 )أ  - ٥ ( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ھوفیفارما اي اوه اوه دي   : االسم الكامل لصاحب الطلب

  صوفیا، بلغاریا ١١١٣، .ستریت" نیكوالي ھایتوف"ث فلور ، ایھ  ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Huvepharma EOOD 

ADDRESS: 5th floor, 3A "Nikolay Haytov" Str., 1113 Sofia, Bulgaria 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٢٧ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة صاغلیكي للمنتجات الغذائیة والصناعة والتجارة المساھمة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیوك جكمجة جاللیة محلسي ، باغالر باش جادسي اسطنبول تركیا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٧ ( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بوتزمیستر انجنیرنج جي ام بي اتش  : االسم الكامل لصاحب الطلب

  ایتشتال ، المانیا  ٧٢٦٣١، ١٠ستراسي  –ایث  –ماكس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Putzmeister Engineering GmbH 

ADDRESS: Max – Eyth – Strasse 10 , 72631 Aichtal, Germany 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٥/٤/٢٠١٦: تاریخھ ٧١٥٨٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الساقي النتاج المیاه الصحیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  صدر الیوسفیة  ١٨مقاطعة )  ٧/١٥٧( قطعة  –محافظة القادسیة / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق –بغداد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٢٨ : رقم الطلب 

 )ل  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المحدودةالمنتجات الغذائیة  شركة بلد لتعلیب :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  العراق –صالح الدین  –قضاء بلد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٣٢٩ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

 المنتجات الغذائیة المحدودة شركة بلد لتعلیب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق –صالح الدین  –قضاء بلد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٣٣٠ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 المنتجات الغذائیة المحدودة شركة بلد لتعلیب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق –صالح الدین  –قضاء بلد : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٣٤٢ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة المیزان لصناعة الجبس المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق  –محافظة االنبار  –الفلوجة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٣٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ابوت برودكتس اوبریشنز اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، سویسرا٤١٢٣، اولشویل ١٢٧ھیجنھیمرماتویج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Products Operations AG 

ADDRESS: Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٤٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ابوت برودكتس اوبریشنز اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، سویسرا٤١٢٣، اولشویل ١٢٧ھیجنھیمرماتویج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Products Operations AG 

ADDRESS: Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٩ : رقم الطلب 

 )أ ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ، لیمتد.ھانكوك تایر وورلدواید كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، كوریا  ٧٢٣ – ١٣٥جو ، سیئول ،  –، جانجنام )دونج  –یوكسام ( رو  –، تیھیران ١٣٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

ADDRESS: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea . 

 

  

 

 



 :الصحیفة  رقم ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠٠ : رقم الطلب 

 )أ ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ، لیمتد.ھانكوك تایر وورلدواید كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، كوریا  ٧٢٣ – ١٣٥جو ، سیئول ،  –، جانجنام )دونج  –یوكسام ( رو  –، تیھیران ١٣٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

ADDRESS: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة‘  ٠٧٩٠١نیوجیرسي ‘ موریس آفنیو سومیت  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue Summit , New Jersey 07901, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة‘  ٠٧٩٠١نیوجیرسي ‘ موریس آفنیو سومیت  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue Summit , New Jersey 07901, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢٠٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢١٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٤ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كلمنس كوشلر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  باد سودن ، المانیا  ٦٥٨١٢،  ١٨ایفل ستراسة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Clemens Kuchler  

ADDRESS: Eifelstrabe 18  65812 Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٩/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٨٢٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، لیمتد .واكوناجا اوف امریكا كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٢٧٤٤ – ٩٢٦٩١مادرو ، میشن فیجو ، كالیفورنیا  ٢٣٥٠١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Wakunaga of America Co., Ltd. 

ADDRESS: 23501 Madero, Mission Viejo, California 92691 – 2744 , U.S.A. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٤٣ : رقم الطلب 

 )أ ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

  جنرال موتورز  ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
، الوالیات المتحدة  ٣٠٠٠ – ٤٨٢٥٦رنایسانس سنتر ، سیتي اوف دیترویت ، ستیت اوف میتشغان  ٣٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  االمریكیة 
NAME: GENERAL MOTORS LLC 
ADDRESS: 300 Renaissance Center City of Detroit State of Michigan 48265-3000 United States of 
America 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٤١ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 او كي اف كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   دو ، كوریا  –س ، جیونجسانج بوك   –اندونغ  - ایوب -ري ، بونجسان –ونج ، جوجی ٢٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: OKF Corporation  

ADDRESS: 231, Goejeong- ri, Pungsan- eup, Andong-Si , Gyeongsangbuk-do, Korea  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢٣٢ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 فارماتون أس أي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیوكیو ٦٩٣٤سویسرا ، فیا مولیني ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pharmaton SA 

ADDRESS: SWITZERLAND, VIA MULINI, 6934 BIOGGIO 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٦)(ا ب ج ھـ و  -٢٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ابل انك شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٠١٤انفینیت لوب ، كوبرتینو ، كالیفورنیا  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Apple Inc, 

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

 

  

 

 



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥١٩٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .)م.م.ذ.ش(بن ھندي  مشاریع :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة  –دبي  – ١٠٣٨ص ب : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١١/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥١٤٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة باعظیم التجاریة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة  ١١٤٥١، الریاض  ٢١٥٦ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٦/٤/٢٠١٧: تاریخھ ٧٣٩٥٢ : رقم الطلب 

 )أ ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لورین كومباني / ذا بولو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  نیویورك ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ١٠٠٢٢. واي . مادیسون افینو ، نیویورك ، ان  ٦٥٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: POLO / LAUREN COMPANY 

ADDRESS: 650 Madison Avenue New York, N.Y. 10022 NEW YORK  United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٣٥: رقم الطلب 

 )ب ج ھـ و ز  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ایر دیستربیوشن تكنولوجیز اي بي ، ال ال سي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٥٣٢٠٩غرین باي افینو ، میلواوكي ، دبلیو اي . ان  ٥٧٥٧: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Air Distribution Technologies IP, LLC 

ADDRESS: 5757 N. Green Bay Avenue Milwaukee, WI 53209 U.S.A. 

 

  

  

 



 : رقم الصحیفة ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .في . انترفت انترناشیونال بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایھ ان بكسمیر ، ھولندا  ٥٨٣١، ٣٥ویم دي كورفرسترات : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Intervet International B.V. 

ADDRESS: Wim de Korverstraat 35,5831 AN  Boxmeer, the Netherlands 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠٢ : رقم الطلب 

 )و ز ح  - ٤٢)(ا ب  - ٤١)(ا ب ج  - ٣٧)( ا ب ج -٣٥)(ب  - ١٢)(ا و ح  - ٩)(ا ب ج  -٧)(ا ھـ و ز ي ك ل  -٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 زد تي ال ، ال ام زد ، الیكتروسیال اتیر غوماشایكسبورت  –الشركة المساھمة باور ماشینز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  اي . لیت  ٣بطرسبورغ ، فاتوتین ستریت ،  –یرالیة الروسیة ، مدینة سانت ، الفید ١٩٥٠٠٩: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Open Joint Stock Company Power Machines – ZTI, LMZ, Elcctrosila, Energomachexport 

ADDRESS: 3 lit A, Vatutina str., Saint-Petersburg, 195009 , Russian Federation 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ال.ار.انترناشیونال سبورت نیوتریشن اس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بادوفا ، ایطالیا  ٣٥١٢٧،  ٢٠/٤فیا مایستري دیل الفورو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: International Sport Nutrition s.r.l. 

ADDRESS: Via Maestri del Lavoro 20/4  35127 Padova Italy  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٨/١/٢٠١٨:تاریخھ  ٧٥٣٨٤ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل جوھرة الیسر النتاج االلبان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ابو غریب  –بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٨٥ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل جوھرة الیسر النتاج االلبان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ابو غریب –بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢٧٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل ھار لمزج وتعبئة زیوت المحركات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة روعة الیاقوت للتجارة العامة والوكاالت التجاریة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جمیلة الصناعیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٦ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل ام قصر النتاج الطحین  : االسم الكامل لصاحب الطلب

  الزبیر  –البصرة / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٤٣ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الفرات للمیاه الصحیة والمشروبات الغزیة والعصائر المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عویریج مقابل محطة وقود زمزم  –المحمودیة  –بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٧٩ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل المھجة النتاج الجبس والمیاه الصحیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  واسط/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

  

 



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٦٦ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة االمنیة للصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة والعصائر المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ابي الخصیب  –البصرة / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٨٢ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل دبي للعصائر والشرابت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الحي الصناعي  ٣١٦٩/١قطعة  –سوق الشیوخ  –ذي قار / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٣٤١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٢٩٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٢١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل العین والوادي للصناعات اللدائنیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  اربیل / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٧/٦/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٣٤٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة افیون للحوم ومنتجات اللحوم والصناعة والتجارة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –افیون قاراحصار / مركز  – ٢رقم  – ٦زقاق  – ٤الشارع  –المنطقة الصناعیة المنظمة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٤٧٧ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة كاتر بیلر انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة .  ٦١٦٢٩الینوي . بیوریا . ستریت . اي . ان .  ١٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CATERPILLAR INC . 

ADDRESS: 100 N. E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, U.S.A. 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٤٧٦ : رقم الطلب 

 )ا و   -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كاتر بیلر انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة.  ٦١٦٢٩الینوي . بیوریا . ستریت . اي . ان .  ١٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CATERPILLAR INC . 

ADDRESS: 100 N. E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, U.S.A. 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٦٠ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .م. م. المصنع العماني للمواد الغذائیة ش :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  سلطنة عمان  ١٢٤الرمز البریدي  –الرسیل  – ٨٨: ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٢٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مانتا للمواد الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٢٨ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مجموعة كروانجي للمواد الغذائیة والصناعة والتجارة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –اسطنبول : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٣١ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مجموعة كروانجي للمواد الغذائیة والصناعة والتجارة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا –اسطنبول : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٢٩ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 المحدودةشركة مجموعة كروانجي للمواد الغذائیة والصناعة والتجارة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا –اسطنبول : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بي ام جي اندستریز ش م ح  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  ،الجزیرة الحمراء ، المنطقة الحرة ، راس الخیمة ، االمارات العربیة المتحدة ٣١٠٥٣: صندوق برید : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٥٩٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .م . م . شركة البقولیات الصناعیة ذ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن / منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٢٦ : رقم الطلب 

 )و ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ایھ.بي.تراسیمینو اس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایطالیا) ال تي(ابریلیا  ٠٤٠١٠لوكالیتا كامبولیوني تینوتا  ٢٨, ٨٠٠. فیا اردیاتینا كاي ام : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Trasimeno S.P.A 

ADDRESS: Via Ardeatina Km. 28,800 Localita Campoleone Tenuta 04010 Aprilia LT, Italia 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٢٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠( :والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة اكھان لمصنع دقیق القمح والمنتجات الزراعیة واالغذیة والصناعة والتجارة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –اضنة / كم صارجام ١٣طریق جیھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٦٤٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  دبلیو ال جور اند اسوسییتس انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ١٩٧١١بیبر میل رود ، نیوارك ، دیالور  ٥٥٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

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

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٩ : رقم الطلب 

 )ا د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل دیار عدنان خداداد النتاج االنابیب اللدائنیة وخراطیم المیاه  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٧ : رقم الطلب 

 )ا د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل دیار عدنان خداداد النتاج االنابیب اللدائنیة وخراطیم المیاه    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سلیمانیة –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥١٩٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .تسنغتاو بریوي كمبني لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، جمھوریة الصین الشعبیة  ٢٦٦٠١٢، دینجزھورود ، كینجداو ، شاندونج بروفینس  ٥٦رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 

ADDRESS: No. 56, DENGZHOU ROAD, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE 266012, P. R. CHINA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٠: تاریخھ  ٥٨١٣٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ي س ر  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .كوربوریشن  كبرجر كن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٣٣١٢٦بلو الجون داریف ، میامي ، فلوریدا  ٥٥٠٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Burger King Corpoation . 

ADDRESS: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, U.S.A. 

 

  

  

 



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦٤ : رقم الطلب 

 )ا ب  - ١٢)(ا ب ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، ال تي دي .زھیجیانغ بیناي اوتو بارتس كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .كاونتي ، زھوجي سیتي ، زھیجیانغ بروفینس، الصین  نشینجیا فیلیج ، فنغكیاو: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZheJiang BaiNai Auto Parts Co., Ltd. 

ADDRESS: Chenjia Village, FengQiao County, ZhuJi City, ZheJiang Province, China 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٥٠٢٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .في . دیاجیو براندز بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بي جي ، امستردام ، ھولندا  ١٠١٤، ١٢مولنویرف : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Diageo Brands B.V. 

ADDRESS: Molenwerf 12, 1014 BG, Amsterdam, Netherlands  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/١٠/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٧٤ : رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دار الغذاء المساھمة العامة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  طریق سیل حسبان  –ناعور  –عمان  –االردن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 موتوروال تریدمارك ھولدینغز ، ال ال سي  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٦٠٦٥٤، شیكاغو ، اي ال  ١٨٠٠میرتشندایس مارت بالزا ، سویت . دبلیو  ٢٢٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Motorola Trademark Holdings, LLC  

ADDRESS: 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥١٩٥ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .انك  جیوفاني كوزمتیكس ، :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٠٢٢٠درایف ، رانتشو دومینجیوز، سي ایھ اي یونیفیرسیتي  ٢٠٦٤: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Giovanni Cosmetics, Inc. 

ADDRESS: 2064 E. University Drive, Rancho Dominguez, CA 90220, USA 

 

  

 

  



 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٠٨٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )شركة مساھمة خاصة (شركة دانا سبند الدارة التجارة الدولیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران  – ١٤الشقة  – ٣الطابق  –مبنى رضا  –بجانب مصرف مسكن  –شارع فردوسي  –اصفھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٠٨٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )شركة مساھمة خاصة (شركة دانا سبند الدارة التجارة الدولیة  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  ایران  – ١٤الشقة  – ٣الطابق  –مبنى رضا  –بجانب مصرف مسكن  –شارع فردوسي  –اصفھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٠٨٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )شركة مساھمة خاصة (شركة دانا سبند الدارة التجارة الدولیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران  – ١٤الشقة  – ٣الطابق  –مبنى رضا  –بجانب مصرف مسكن  –شارع فردوسي  –اصفھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٨/١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٣٤٤٣: رقم الطلب 

 )ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصنف أعاله :وصف البضاعة 

  مقداد محمد علي اسماعیل  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

 ایران  –طھران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:   
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