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 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٠٨٦ : رقم الطلب 

 ) جمیع المواد   -٣٠( :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 : لصاحب الطلب العنوان الكامل 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٠٨٧ : رقم الطلب 

 )جمیع المواد   -٣٠( :الصنف والمادة 

 داخلة بالصف أعالهكافة السلع ال :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٨ : 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   ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٩ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٧ : رقم الطلب 

 )ب د ھـ ز  -١١)(أ  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .م.م.شركة سومر لتجارة االلكترونیات ذ :االسم الكامل لصاحب الطلب 
یة الصفا والمروة الطابق الخامس شارع المدینة المنورة تقاطع الحرمین بنا –عمان المملكة االردنیة الھاشمیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  ) ٢( مكتب رقم 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لیب موریس براندز اس اي ار الفی :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٧ : رقم الطلب 

 )ا 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٠ : لطلب رقم ا

 )ا 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٦ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة البشیر للتسوق المنزلي محدودة المسزولیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النجف / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٤٧١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Aspen Global Incorporated  

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

 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/٧/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٥١٣ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : الكامل لصاحب الطلب  العنوان

NAME: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  

ADDRESS: Petuelring 130, 80809 Munich, Germany . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 سلع الداخلة بالصف أعالهكافة ال :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PUIG FRANCE, Societe Par Actions Simplifiee  

ADDRESS: 65-67 avenue des Champs Elysees,, 75008 Paris, FRANCE  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٥٠ : رقم الطلب 

 )أ  -١٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Greiner Bio-One GmbH 

ADDRESS: Bad Haller Strasse 42, 4550 Kremsmunster, Austria 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: إلعالن رقم ا

 ١٨/١٠/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٩٣٣ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٣٢ : رقم الطلب 

 )ا ب  - ١٢)(ا ب  - ١٠)(ا ب ج ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 عالهكافة السلع الداخلة بالصف أ :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٢٤ : رقم الطلب 

 )أ  -١٦)(ا ج د  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة كالسان للمنتوجات الصحیة والطبیة والصناعة والتجارة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا/ منطقة شھید كامل محافظة غازي عنتاب  ٤٦طع كامل شربتجي رقم المنطقة الصناعیة الثالثة تقا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
ADDRESS: 3 ORGANIZE SANAYI BOLGESI KAMIL SERBETCI BUL VARI NO.46 
SEHITKAMIL/GAZIANTEP/ TURKEY 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٤ : رقم الطلب 

 )ج ھـ و -٤٢)(أ  -٤١)(أ  -٣٨)(ا ب  - ٣٥)(د  -٢٤)(ا ج  -٢١)(ا ج -٢٠)(أ  -١٦)(أ  -١٠)(ا ب ج ھـ و  -٩)(ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCA Hygiene Products AB 

ADDRESS: SE-405 03 Goteborg Sweden 

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٠/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٩٤٤ : رقم الطلب 

 )ز  ا ب ج د ھـ و -٣١)(ا ب ج د ھـ و ز ح ي ك ل م ن س ع ص ق ر  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الوزیر لصناعة المنظفات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن / عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٨٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :والمادة  الصنف

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 . ل . م . بفردج  ش اند شركة سیدرز بریمیوم فود  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   ٦٠٠المنطقة الصناعیة العقار رقم  –الشمال الكورة زكرون  –لبنان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٠ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة ابو ظبي للزیوت النباتیة ذ م م  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة ٧١٢٥: ب.ص  –ابوظبي : ب العنوان الكامل لصاحب الطل

NAME: Abu Dhabi Vegetable Oil Co.L.L.C. 

ADDRESS: Abu Dhabi – PO Box 7125 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٥ : رقم الطلب 
) ا ج د ھـ و ز -٣١)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ف ص ر  -٣٠)(و ز ا ب ج د ھـ  - ٢٩)(ب  -٥)(ا ب ھـ و  -١( :الصنف والمادة 

 )ب ج  - ٣٢(
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ارال فودز امبا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الدنمارك  –فیبي جي  ٨٢٦٠  -، دي كي  ١٤سوندرھوج  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Arla Foods amba 

ADDRESS: Sonderhoj 14, DK – 8260 Viby J, Denmark 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٣٦)(ا ب ج ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، لمتد .جاینا یونیون باي كو  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  .، الصین  ٢٠١٢٠٣كواشوجنك رود ، بودونغ ، شنغھاي  ٤٩٨رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CHINA UNIONPAY CO., LTD. 

ADDRESS: No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, P . R . China 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٣/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٤٣٨ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٤١)(ا ب ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سناب انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Snap Inc. 

ADDRESS: 63 Market Street Venice, CA 90291 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٣/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٤٣٦ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٤١)(ا ب ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 هكافة السلع الداخلة بالصف أعال :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/٧/٢٠١٧: تاریخھ   ٧٤٤٩٠: رقم الطلب 

 )ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .اي . بي . اویستر كوزمتیكس اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كاستیغلیون دیللي ستیفیري ام ان ، ایطالیا  ٤٦٠٤٣اي ، / ٣٧فیا بارزیزا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Oyster Cosmetics S.P.A. 

ADDRESS: Via Barzizza 37/A 46043 Castiglione delle Stiviere MN – Italy  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١١/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٨٤٩ : رقم الطلب 

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

 ة السلع الداخلة بالصف أعالهكاف :وصف البضاعة 

  كري الیكتریك ابلیا نسیز ، انك اوف زیوھي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  نجي ویست رود ، كیانشان زیوھي ، كوانك دونك ، الصین یج: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GREE  ELECTRIC APPLIANCES, INC . OF ZHUHAI 

ADDRESS: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٦/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٣٣٦ : رقم الطلب 

 )و ز  -٤٢)(أ  -٣٨)(ا ب ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الكاتل لوسانت :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بولون ، بیالنكورت ، فرنسا ٩٢١٠٠روت دو ال راین ،  ١٤٨/١٥٢: وان الكامل لصاحب الطلب العن

NAME: ALCATEL LUCENT 

ADDRESS: 148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne – Billancourt, France  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦٩ : رقم الطلب 

 )ح ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٥٣ : رقم الطلب 

 )ب ھـ و ط ل  -١٦)(ا ج د  -٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كزو نوبل كوتنكس انترناشنال بي في ا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بي ام ارنھایم ذي نذرالندز  ٦٨٢٤  ٧٦فیلبیرویك : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Akzo Nobel Coatines International B.V. 

ADDRESS: Velperweg 76  6824 BM Arnhem The Netherlands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧١ : الطلب رقم 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ، ایرلنده ٢بلن فورث فلور ، بلوك دي ، ایفیاغ كورت ، ھاركورت رود ، د: 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٥٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ  -٩)(أ  -٨)(ا ب ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، لمتد .ھیتاشي كوكي كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الیابان  ١٠٨-٦٠٢٠كو، طوكیو  –جوم ، میناتو  -٢، كونان  ١ – ١٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Hitachi Koki Co., Ltd. 

ADDRESS: 15-1, Konan 2- Chome, Minato- Ku, Tokyo 108-6020 , Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 میرك كي جي اي اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا ٢٥٠. فرانكفورت ستراسھ  دارمستات ٦٤٢٩٣ :عنوان الكامل لصاحب الطلب ال

NAME: Merck KGaA 

ADDRESS: 64293 Darmstadt Frankfurter Str. 250 Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١١٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ضاعة وصف الب

 جي ئي ھیلث كیر لمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ان اي المملكة المتحدة  ٩  ٧امرشام بلیس ، لتل جالفونت، بوكنك ھامشایر ، اج بي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GE HEALTHCARE LIMITED  

ADDRESS: AMERSHAM PLACE, LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, HP7 9NA, UK 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٦٨ : رقم الطلب 

 )ا ب د  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 نیكوفینتشرز ھولدنكز لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Nicoventures Holdings Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٤٣ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 یتدمارس انكوربور :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  والیات المتحدة االمریكیة، ال ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت ، مكلین فرجینیا   ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mars, Incorporated. 

ADDRESS: 6885 Elm Street, MCLEAN, Virginia 22101 – 3883 , U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 ع الداخلة بالصف أعالهكافة السل :وصف البضاعة 

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

  ، 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٤٤ : رقم الطلب 

 )ا ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كالدوس دیل نورت ، اس ال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیرغوس ، اسبانیا ٠٩٠٠١ –ان ، بولیغونو فیاللونكویجار / كوندادو دي تریفونا ، اس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CALDOS DEL NORTE, S. L. 

ADDRESS: Condado de Trevino, s/n, Poligono Villalonquejar – 09001 BURGOS, Spain. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: م اإلعالن رق

 ٢٤/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٥٠٢١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  امورباسفیك كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جو ، سیول ، كوریا  –جانك  ١٠٠رو  –شیونغیشیون ) دونج –سبیو (: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AMOREPACIFIC CORPORATION 

ADDRESS: (Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu, Seoul, Korea 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٢٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 السلع الداخلة بالصف أعاله كافة :وصف البضاعة 

 امورباسفیك كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جو ، سیول ، كوریا –جانك  ١٠٠رو  –شیونغیشیون ) دونج –سبیو (: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AMOREPACIFIC CORPORATION 

ADDRESS: (Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu, Seoul, Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٨/٨/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٥٣٢ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  بنغاطي ھولدنج لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
، االمارات العربیة  ٤٨٢٠١٠العالمي ، دبي  المالي مركز دبي ٦ج بیلدنج ی، جیت فیل ١-بق ، الطا ١٠٨الوحدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  المتحدة 
NAME: Binghatti Holding Limited 
ADDRESS: Unit 108, Floor-1, Gate Village Building 6, Dubai International Financial Centre, Dubai, 
482010, United Arab Emirates 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٣ : رقم الطلب 

 )ج ھـ و  - ٤٢)(أ  - ٤١)(أ  - ٣٨)(ا ب  - ٣٥)(د  -٢٤)(ا ج  -٢١)(ا ج  -٢٠)(أ  -١٦)(أ  -١٠)(ا ب ج ھـ و - ٩)(ا ب ج د -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SCA Hygiene Products AB 

ADDRESS: SE-405 03 Goteborg Sweden 

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٣ : رقم الطلب 

 )ب  -٤٢( :الصنف والمادة 

 ة بالصف أعالهكافة السلع الداخل :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Best Western International, Inc. 

ADDRESS: 6201 N.24th Parkway Phoenix, Arizona 85016 United States of America  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/٨/٢٠١٧: یخھتار  ٧٤٥٨١ : رقم الطلب 

 )ا ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 مصنع السلوى للحوم :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  البحرین ٨٢٠٥١. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mena Style Fashion GmbH & Co. KG  

ADDRESS: Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Germany  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٣٥ : رقم الطلب 

 )و ز ط  - ٤٢)(ا ب ج ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

ADDRESS: 129, Samsung – ro, Yeongtong – gu, Suwon – si, Gyeonggi – do, Korea . 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٢٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  جنرال موتورز  ال ال سي   :صاحب الطلب االسم الكامل ل
، 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٣: تاریخھ  ٦٣٦٨٧ : رقم الطلب 

 )ف  -٣٠)(ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الزیتونة العراقیة للمخلالت :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عویریج  –بغداد / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٦٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الرائد النتاج واستخالص الزیوت الطبیعیة  معمل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بابل/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٤٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، ال تي دي .سانیو الیكتریك كو  :سم الكامل لصاحب الطلب اال

  ، الیابان  ٨٥٣٤ – ٥٧٤شي ، اوساكا ،  –شو ، دایتو  –، سانیو  ١-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SANYO Electric Co., Ltd. 

ADDRESS: 1-1 , Sanyo-cho , Daito-shi, Osaka, 574-8534, Japan 

 

  

    



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: عالن رقم اإل

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٣١ : رقم الطلب 

 )أ  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل كریم قاسم جابر وشركاؤه النتاج خزانات المیاه والسلع اللدائنیة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الحلة  –بابل / العراق : لب العنوان الكامل لصاحب الط

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  یة للمنتوجات الغذائالشركة العامة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٩ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  منتوجات الغذائیة الشركة العامة لل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/٦/٢٠١٣: تاریخھ  ٦٤٧٩٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة شرك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/٦/٢٠١٣: تاریخھ  ٦٤٧٩٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة   :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  بغداد/ العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٨ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 طوس ایمن موج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران  ٩١٩٤٨١١١١١والبرید  ٦وحدة  ٢، الرقم  ١٨مشھد ، میدان توحیدسنائي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: ریخھتا  ٧٥٢٥٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط  - ١١)(ا ب ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 المساھمة الخاصة شركة الكترواستیل  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران  ٩١٧٨١١١١١١شارع اسیائي والبرید   ٤مشھد كیلومتر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥:رقم اإلعالن 

 ٤/١٠/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٨٥٧ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الرنین لصنع االغذیة المحضرة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢٤ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  مشروبات الغازیة والمیاه الصحیة والعصائر المحدودةشركة دجلة لل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٩٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

 .ك.م.ش) االمریكانا(الشركة الكویتیة لالغذیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٥١: الصفاة  – ٥٠٨٧. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٢ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت :االسم الكامل لصاحب الطلب 
شھید كامل ، غازي  ٣٠٦ – ٣: جیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق محلة این: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 لداخلة بالصف أعالهكافة السلع ا :وصف البضاعة 

  ربوریشنسیلجني كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٠ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠٣ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ابوت بوینت اوف كیر انك  :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٠٨٥٤٠كولج رود ایست ، برینستون ، نیو جیرسي  ٤٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ABBOTT POINT OF CARE INC.  

ADDRESS: 400 College Road East Princeton New Jersey 08540 United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٤ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٥ : رقم الطلب 

 )ب  -٢٩)(ا ب  -٥)(ج  -٣( :الصنف والمادة 

 لع الداخلة بالصف أعالهكافة الس :وصف البضاعة 

 نجمنت اس اي اھورفاج ریسیرج م :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا –،  میرین ٧١ كاساي –افینیو لویس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Horphag Research Management SA 

ADDRESS: Avenue Louis-Casai 71 Meyrin Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: ن رقم اإلعال

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٠ : رقم الطلب 

 )ن س ع ص ر  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كومبني  مكیالھیني :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ، ٧٠٥١٣ستیت اوف لویزیانا  ، ري ایسالندیاف: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mcllhenny Company  

ADDRESS: Avery Island State of Louisiana 70513 United States of America 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 سلع الداخلة بالصف أعالهكافة ال :وصف البضاعة 

 .ك.م.ش) االمریكانا(الشركة الكویتیة لالغذیة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٥١: الصفاة  – ٥٠٨٧. ب.ص: : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٩ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(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 بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت :السم الكامل لصاحب الطلب ا
شھید كامل ، غازي  ٣٠٦ – ٣: محلة اینجیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :م الصحیفة رق ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٤ : رقم الطلب 
ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل  -١٦)(ا ب ج د ھـ و  -٥)(ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 )ك ل م ن س ع ف ص ق ر 
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :ة رقم الصحیف ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٥٧ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢)(ا ج د ھـ و ز  -٣١)(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 بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ة وتجارة الزیتشركة زیر المساھمة لصناع :االسم الكامل لصاحب الطلب 
شھید كامل ، غازي  ٣٠٦ – ٣: محلة اینجیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(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 بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٤١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 لسلع الداخلة بالصف أعالهكافة ا :وصف البضاعة 

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

  ، 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٤ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الحیاة النتاج المیاه الصحیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الرمادي –االنبار / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٢/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٣٢ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٥( :الصنف والمادة 

 أعالهكافة السلع الداخلة بالصف  :وصف البضاعة 

  امیر فائق حبیب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تایجو –الصین : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٥٩ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ایران /  ١٤شقة  – ٣طابق  –مبنى رضا  –بجانب مصرف مسكن  –شارع فردوسي  –اصفھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٥٥ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل ارض الخیر النتاج الطحین :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١٠/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٧٣٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ودةشركة مجموعة كروانجي للمواد الغذائیة والصناعة والتجارة المحد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  اسطنبول  –تركیا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٩)(ا ب ج د  -٣٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 في . دامكو انترناشنال بي  :حب الطلب االسم الكامل لصا

  دي بي دین ھاغ ، نذرالندز  ٢٥١١،  ١٠٧تورفماركت : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Damco International B.V. 

ADDRESS: Turfmarkt 107  2511 DP Den Haag Netherlands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٣١ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الماس للمیاه الصحیة والعصائر   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  السماوة –المثنى / العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كوربوریشن سیلجین :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دة االمریكیة، الوالیات المتح ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٣ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 نیكولز بي ال سي :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  انكلترا، او اتش اتش ،  ١٢ویلوز دبلیو ایھ  ، لي –لوریل ھاوس ، وودالندز بارك ، اشتون رود ، نیوتن ،  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: NICHOLS PLC  

ADDRESS: 3, Laurel House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton – Le Willows, WA12 OHH, England 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٤ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جابان توباكو انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان  –، تورانومون ، میناتو  ١- ٢-٢: ب العنوان الكامل لصاحب الطل

NAME: Japan Tobacco Inc. 

ADDRESS: 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku Tokyo, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٢٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 لسلع الداخلة بالصف أعالهكافة ا :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٩ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  محل امیر االنصاري :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩٩ : رقم الطلب 

  )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كرایف اند مور لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  مة، االمارات العربیة المتحدةالمنطقة الحرة براس الخی: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: ل لصاحب الطلب العنوان الكام

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٧٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :لمادة الصنف وا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كوال كومبني  –شركة ذا كوكا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٣٠٣١٣كوال بالزا ، اتالنتا ، جیورجیا  –وان كوكا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Coca – Cola Company 

ADDRESS: One Coca – Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 – the United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٧١ : رقم الطلب 

 )أ  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  مؤسسة الكوثر الصناعیة  :لصاحب الطلب  االسم الكامل

  عمان ، ام اذینة ، االردن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ا ب ج د ھـ و ز ح ط  - ٣٠)(ا ب ج 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 
شھید كامل ، غازي  ٣٠٦ – ٣: محلة اینجیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٧٣ : رقم الطلب 
 )ا ب ج  -٣٢)( ا ب ج د ھـ و ز  -٣١)(ع ف ص ق ر  ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س - ٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 )ا ب ج  - ٣٥(
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  .تاب ، تركیا عن
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦ :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٥ : 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: احب الطلب العنوان الكامل لص

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: عالن رقم اإل

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سیلجني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  یات المتحدة االمریكیة، الوال ٠٧٩٠١موریس افنیو سومیت ، نیو جیرسي  ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابوت بوینت اوف كیر انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٨٥٤٠كولج رود ایست ، برینستون ، نیو جیرسي  ٤٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ABBOTT POINT OF CARE INC. 

ADDRESS: 400 College Road East Princeton New Jersey 08540 United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٧٣ : رقم الطلب 

 )ا ج د ز  - ٣١)(ھـ ح  -٣٠)(و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 
غذیة والنقلیات واالنشاءات واالستیراد والتصدیر والصناعة والتجارة شركة نورس للمنتجات الزراعیة واال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 المحدودة 
   تركیا / مرسین/اكدنیز – ٣/٣: قاط  –اتات ابارتماني  – ٣٢: نو  –استقالل جاددسي  –جامع شریف محلھ سي  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :یفة رقم الصح ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٦٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ك.م.ش) االمریكانا(الشركة الكویتیة لالغذیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٥١: الصفاة  – ٥٠٨٧. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(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 بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت :م الكامل لصاحب الطلب االس
شھید كامل ، غازي  ٣٠٦ – ٣: محلة اینجیلى بنار ، بلفار غازي مختار باشا ، موقع الدكاترة ، بلوك ج طابق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :لصحیفة رقم ا ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩١ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اف سي اي یو اس ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٤٨٣٢٦تشیغان كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف م ١٠٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FCA US LLC 

ADDRESS: 1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, United States of America 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٦ : رقم الطلب 

 )أ  -١٠( : الصنف والمادة

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ابوت بوینت اوف كیر انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٨٥٤٠كولج رود ایست ، برینستون ، نیو جیرسي  ٤٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ABBOTT POINT OF CARE INC. 

ADDRESS: 400 College Road East Princeton New Jersey 08540 United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٩٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ایالنكو تیرجسونھیت اي جي  :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  باسل ، سویسرا ٤٠٥٨اي ،  ٢٤ماتنستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Elanco Tiergesundheit AG 

ADDRESS: Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, Switzerland  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٥ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة المراعي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، المملكة العربیة السعودیة  ١١٤٩٢، الریاض  ٨٥٢٤. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :لصحیفة رقم ا ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣١٦ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة المراعي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، المملكة العربیة السعودیة ١١٤٩٢، الریاض  ٨٥٢٤. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٢ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ذه بروكتر اند كامبل كومبني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  امریكا  ٤٥٢٠٢ند كامبل بالزا سنسنیاتي، اوھایو وان بروكتر ا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Procter & Gamble Company 

ADDRESS: One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٣٥ : رقم الطلب 

 )أ  -١٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :بضاعة وصف ال

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Johnson & Johnson 

ADDRESS: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

 

  

  
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥١ : رقم الطلب 

 )ا ب ص  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المحدودة  –شركة اكبر واخوانھ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سریالنكا ١٠ –جایاه ماوتا كولمبو . بي . ، تي  ٣٣٤: رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AKBAR BROTHERS LTD 

ADDRESS: No. 334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٨١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

ADDRESS: 3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-Ku, Osaka 533- 8651, Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٤ : رقم الطلب 

 )د ھـ و  ا ب ج -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لمتد )براندز(بریتش امیركان توباكو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، انكلترابي جي ، ٢أر ٢تمبل بلیس ، لندن ، دبلیو سي  ٤كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: British American Tobacco (Brands) Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٧٥ : رقم الطلب 

 )ھـ ح ط  - ٣٠)(ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ذي كویكر اوتس كومباني  :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٦٠٦٦١ویست مونرو ستریت ، شیكاغو ، الینویس  ٥٥٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Quaker Oats Company  

ADDRESS: 555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661 U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٨٦ : رقم الطلب 

 ) ا ب د  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 نیكوفینتشرز ھولدنكز لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Nicoventures Holdings Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٣٧٨ : رقم الطلب 

 )و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  )مساھمة خاصة (شركة فومن شیمي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١٥١٤٧١٤٩١١// ٢٤رقم  – ٨شارع  –بخارست  –طھران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٠٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 مطعم طبق المندي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بالقرب من مستشفى دایك  –سیتاقان  –اربیل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :صحیفة رقم ال ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٣٣ : رقم الطلب 

 )ا ج د  - ٩)(ا ھـ و ز ي ك ل  - ٦)(ا ج  -٧)(د  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة فویستالبین ادیلستاھل جي ام بي اتش  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النمسا, فیینا  ١٠٣٠ –ایھ , ٣/ایھ/١٤ودي سینتیر ستراسي م: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Voestalpine Edelstahl GmbH 

ADDRESS: Mode Center Strasse 14/A/3, A – 1030 Vienna, Austria 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٦٦ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٦٨ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :لصنف والمادة ا

 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٦٩ : رقم الطلب 

 )ج  -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:  

 

  

 

 



 :یفة رقم الصح ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٧٠ : رقم الطلب 

 )ج  -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  ١٣٦٥: اإلعالن رقم 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٧١ : رقم الطلب 

 )ج  -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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٧٢ : رقم الطلب 

 )ج  -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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٤/٢/٢٠١٠: تاریخھ  ٥٥٩٥٣ : رقم الطلب 

 )ص ر  -٣٠)(ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ودةشركة دلتا للصناعات الغذائیة المحد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/٧/٢٠١٠: تاریخھ  ٥٧٠٧٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ي ر س  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .برجر كنك كوربوریشن  :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. 

 

  

  

 



 :صحیفة رقم ال ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٦٥٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 

ADDRESS: Petuelring 130, 80809 Munich, Germany . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/١٢/٢٠١٠: تاریخھ  ٥٨٠١٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ي س ر  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .برجر كنك كوربوریشن  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Burger King Corpoation . 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٦/٢٠١١: تاریخھ  ٥٩٣٣٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كونیر كوربوریشن  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، امریكا  ٠٦٩٠٢كومینغز بوینت رود ، ستامفورد ، سي تي  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Conair Corporation 

ADDRESS: 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/١٠/٢٠١٠: تاریخھ  ٥٧٦٦٥ : رقم الطلب 

 )ف  -٣٠)(ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 یة المحدودةشركة دلتا للصناعات الغذائ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٨/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٥٦٧ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودةشر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٠ : رقم الطلب 

 )ن  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المدعم بالیود معمل النھرین النتاج ملح الطعام  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  خان بني سعد  –دیالى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

  شركة مركز المدینة الدارة المطاعم وتجھیز الوجبات السریعة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الضیافة لتعبئة وتغلیف الشاي بنكھة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االسكندریة  –المسیب  –بابل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: قم اإلعالن ر

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ   ٧٥٥٥٨ : رقم الطلب 

 )و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الرافدین لصناعة الزیوت النباتیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٧ : رقم الطلب 

 )و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الرافدین لصناعة الزیوت النباتیة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : لطلب العنوان الكامل لصاحب ا

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

   

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .لیمتد . ووریم اف ام جي كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  غو ، سیئول ، جمھوریة كوریا  –، دونغجاك ) دونغ –سندیبانغ (جیل ،  – ٥رو   –، بورامي ١٥: نوان الكامل لصاحب الطلب الع

NAME: WOORIM FMG CO., LTD. 

ADDRESS: 15, Boramae-ro 5-gil, (Sindaebang-dong), Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

  

 



 :الصحیفة  رقم ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٦٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ركة الراجي للمشروبات الغازیة والعصائر والمیاه الصحیة محدودة المسؤولیة ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع سلیمانیة  –كركوك  –ق العرا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٤٧ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل البان النبراس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الحي الصناعي  –كركوك  –العراق : كامل لصاحب الطلب العنوان ال

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٩ : رقم الطلب 

 )ا د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ھمة النتاج السلع اللدائنیة معمل ال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٨٣ : رقم الطلب 

 )ج  - ٢٠)(ھـ ل  -٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة نجم المیناء للتجارة العامة المحدودة  :السم الكامل لصاحب الطلب ا

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 السلع الداخلة بالصف أعالهكافة  :وصف البضاعة 

 شركة مشن بیفیریج المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، رود تاون ، تورتوال ، جزر فیرجن البریطانیة  ١شارع دي كاسترو ، ویكھامس ، كاي  ٢٤بنایة اكرا ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mission Beverage Limited.  
ADDRESS: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٧ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  جنیفا البوراتوریز لیمتد :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  ، رود تاون تورتوال ، جزر العذراء البریطانیة  ٤٣٨جروف ھاوس ، بوكس  بالم: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GENEVA  LABORATORIES LIMITED  

ADDRESS: Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١٨ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت ، مكلین فرجینیا   ٦٨٨٥: لكامل لصاحب الطلب العنوان ا

NAME: Mars, Incorporated. 

ADDRESS: 6558 Elm Street, MCLEAN, Virginia 22101 – 3883 , U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١٢ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جنیفا البوراتوریز لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، رود تاون تورتوال ، جزر العذراء البریطانیة ٤٣٨بالم جروف ھاوس ، بوكس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GENEVA  LABORATORIES LIMITED 

ADDRESS: Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١١ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mundipharma AG 

ADDRESS: St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ز  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ضاعة وصف الب

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت ، مكلین فرجینیا   ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mars, Incorporated. 

ADDRESS: 6558 Elm Street, MCLEAN, Virginia 22101 – 3883 , U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٦ : رقم الطلب 

 )ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جنیفا البوراتوریز لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، رود تاون تورتوال ، جزر العذراء البریطانیة ٤٣٨الم جروف ھاوس ، بوكس ب: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GENEVA  LABORATORIES LIMITED 

ADDRESS: Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٢٧ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٨٩ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤١ : رقم الطلب 

 )ھـ  - ٢٩)(ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .في . فریزالندكامبینا نیدیرالند بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ال اي  امیرسفورت ، ھولندا  ٣٨١٨، ٤بلین ستایشنز: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FrieslandCampina Nederland B.V. 

ADDRESS: Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٧ : رقم الطلب 

 )ج د ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، لیمتد .لوت كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان   –تشوم ، شینجوكو  – ٣نجوكو شی –، نیشي ١ – ٢٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LOTTE CO., LTD. 

ADDRESS: 20-1, Nishi – Shinjuku 3- chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩٥ : 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤٥ : رقم الطلب 

 )ج ح ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سولین شیكوالتا جیدا صنایعي في تیجاریت انونیم شیركتي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .تركیا  –غازي عنتاب شھید كامل ،  ٤: نمبر . نولو قاط  ٨٣٤١٢اورجنایز صنایعي بولجیسي . ٤: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: 4. Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cadde. No:4 Sehitkamil / Gaziantep, TURKIYE. 

 

  

  
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٦٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :نف والمادة الص

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  .عنتاب ، تركیا 
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١١ : رقم الطلب 

 )ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤٨ : قم الطلب ر

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  م .م .ذ.شركة فاروق القابضة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥:  رقم اإلعالن

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٥٠ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المتحدة االمارات العربیة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: الطلب العنوان الكامل لصاحب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٤٧ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٨ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.ة فاروق القابضة شرك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٠ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة  :لكامل لصاحب الطلب االسم ا

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٠٨ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٠٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :بضاعة وصف ال

 م. م. ذ.شركة فاروق القابضة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٣٢)(ا ب ج د ھـ و ح ط ي ك ل م ن س ف ص ق ر  - ٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :المادة الصنف و

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TAMEK GTDA VE KONSANTRE SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: 2. Ulus Nispetiye Mah. Hakki Sehithan Sok. No:35 Besiktas Istanbul TURKEY 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٤٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .تسنغتاو بریوي كمبني لیمتد  :صاحب الطلب االسم الكامل ل

  ، 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٣٩ : 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  ٥٦م رق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢/١١/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٧٥٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CJ Corporation 

ADDRESS: 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: الن رقم اإلع

 ١٠/٢/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٦٥١٧ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  عویریج  –المحمودیة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٠/٢/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٦٥١٨ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  عویریج –المحمودیة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٧١ : رقم الطلب 

 )ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعاله كافة السلع :وصف البضاعة 

 ، لیمتد.شیھ ھسیانغ اوتو بارتس كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .اي ، سان شونغ سیتي ، تایبیھ ھسین ، تایوان  –، شارع جین  ٢٤٥طریق  ١٥ف، رقم  ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd. 

ADDRESS: 1F ., No.15, Lane 245, Jen-Ai Street, San Chung City, Taipei Hsien, Taiwan. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : مل لصاحب الطلب العنوان الكا

NAME: ROYAL – VOSTOK  INVESTMENTS LIMITED 

ADDRESS: Kalypsous 8, P . C . 3101 Limassol Cyprus 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٥٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 أعالهكافة السلع الداخلة بالصف  :وصف البضاعة 

  شركة الوجبات العجیبة للتجارة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة  ١١٣٣٢/ الرمز االبریدي  ٩٨٠. / ب . الریاض  ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Wonderful Meals Trading Company 

ADDRESS: P . O. Box: 980, Riyadh 11332, Saudi Arabia 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الوجبات العجیبة للتجارة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة ١١٣٣٢/ الرمز االبریدي  ٩٨٠. / ب . الریاض  ص  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Wonderful Meals Trading Company 

ADDRESS: P . O. Box: 980, Riyadh 11332, Saudi Arabia 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢١٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥( : الصنف والمادة

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ذ م م  –شركة شویري جروب منطقة حرة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دبي االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٦٥ : رقم الطلب 
) م ن س ع ف ص ق را ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩)(ا ھـ  -١٦)(ب و  - ٥)(ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 )ا ب ج  - ٣٥)(ج ب  -٣٢)(ا ج د و ز  - ٣١(
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  عبدالرزاقسنان احسان عبدالرزاق  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا –غازي عنتاب  –بنایة اوزتورك شاھین بي  ٢٢١: شارع رقم  –منطقة كوني كنت : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٥٠٤٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: E. REMY MARTIN & CO 

ADDRESS: 20 rue de La Societe Vinicole – 16100 COGNAC-FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٣٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كالكسو كروب لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .جي اس ، انكلترا  ٩  ٨كریت ویست رود ، برنتفورد ، میدلسكس ، تي دبلیو  ٩٨٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GLAXO GROUP LIMITED 

ADDRESS: 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8  9GS, ENGLAND 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٤٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ALMIRALL, S.A. 

ADDRESS: Ronda del General Mitre, 151.  08022 Barcelona, Spain 

 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٤٠ : رقم الطلب 

 )ھـ  -١١( :الصنف والمادة 

 لع الداخلة بالصف أعالهكافة الس :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.) 

ADDRESS: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٦/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥١٧٩ : طلب رقم ال

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Manchester United Limited 

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

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٥٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Price Costco International, Inc. 

ADDRESS: 99 Lake drive Issaquah, Washington 98027 USA  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٠١ : رقم الطلب 

 )ھـ  -١٦)(و ح  -٩)(أ  -٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZHUHAI Seine Technology Co., Ltd. 

ADDRESS: 3/F  1 Building, No. 63, Mingzhubei Road, Xiangzhou District Zhuhai 519075 China. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣١/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٥٠٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف 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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٥ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ و  -٣٤)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل  -١٦)(ا ب ج د  -٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 وراء لتجارة التبغ والدخانشركة الز :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 ع الداخلة بالصف أعالهكافة السل :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢١ : رقم الطلب 

 )و  ا ب ج د ھـ -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :صنف والمادة ال

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن – عمان: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٨٣ : رقم الطلب 

 )ا ج د  -٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .م.م.األفق للدھانات ذ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن  ١٣١١٠عمان  ٨٠١ب .المنطقة الصناعیة ص –وادي السیر  –البیادر : طلب العنوان الكامل لصاحب ال

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤١٤ : رقم الطلب 

 )ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ناتیرا انترناشونال ، انك  :صاحب الطلب االسم الكامل ل

  االمریكیة ، الوالیات المتحدة  ٧٥٠١٩واي ، كوبیل ، تكساس فریبورت بارك ١٢٥٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Naterra International, Inc. 

ADDRESS: 1250 Freeport Parkway Coppell, Texas 75019 U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥:  رقم اإلعالن

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بوتوماك توباكو كمبني ال تي دي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  )البریطانیة(، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء  ، ویكھامز كاي ٦میل مول ، سویت : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: POTOMAC TOBACCO COMPANY  LTD 

ADDRESS: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands (British) 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/١٠/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٩٠٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :صنف والمادة ال

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .زیامن جولدن دراغون باص كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .ھولي ستریت ، ھولي اندستري زون ، زیامن ، فوجیان ، الصین  ٦٩رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.  

ADDRESS: No. 69 Huli Street, Huli Industry Zone, Xiamen, Fujian, China 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٨/١١/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٣١١٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ،.وارین دیستریبیوشن ، انك  :حب الطلب االسم الكامل لصا

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٦٨١٠٢ستریت ، اوماھا ، نبراسكا  ١٣. اس  ٧٢٧: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Warren Distribution , Inc. 

ADDRESS: 727 South 13th Street Omaha, Nebraska 68102 USA 

 

  

 
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١٠/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٧٣٢ : رقم الطلب 
ا  - ٣١( )ا ب ج د ھـ ز و ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  - ٢٩)(ب ج د ھـ و  -٥)(ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 
  ) ا ب ج- ٣٥()ا ب ج  -٣٢)(ب ج د ھـ و ز 

 عالهكافة السلع الداخلة بالصف أ :وصف البضاعة 

  طارق قدسي العطار :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٨ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ضاعة وصف الب

  معمل لواصق زھرة بغداد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٧ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل لواصق زھرة بغداد   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٦ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل لواصق زھرة بغداد   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٥ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :والمادة  الصنف

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل لواصق زھرة بغداد   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٦٧٨:  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  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٣: تاریخھ ٦٦١٩٣:  رقم الطلب 

 )أ  -٤٢: (الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 الكص مطعم ومشویات قاسم ابو:  االسم الكامل لصاحب الطلب 

 االعظمیة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ ٧٥٦١٧:  رقم الطلب 

 )أ  -٤٢: (الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله: وصف البضاعة 

 مطعم ومشویات قاسم ابو الكص:  االسم الكامل لصاحب الطلب

 االعظمیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 


	1365واجهة النشرة العدد 1
	تسجيل

