
 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١١/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٠/٨/١٩٧٧: تاریخ اول تسجیل  ٢٣٠٧٧  :العالمةرقم 

  ١٢/٨/٢٠١٧:نافذة لغایة  ١٣/٨/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٢/٨/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ١٣/٨/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  - ٢٠)(أ  -١٧(:مادة الصنف وال

 سدن بھد) مالیزیا(دنلوبیلو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سوبانغ جایا سیالنكور مالیزیا ٤٧٦٠٠ي مالیزیا ریجون سنتر ، جاالن كیواجابان بسیم در –الطابق االول : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES :  

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٧/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٤/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩١٥  :العالمةرقم 

  ١٤/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٤/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٣/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٤/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 .ایفرفریش بیفیریجز ، انك  :مل لصاحب الطلب االسم الكا
، الوالیات المتحدة  ٤٨٠٩١مایل رود ، وارن ، ام اي  ٩ایست  ٦٦٠٠اي صاندانس بیفیریج كومباني /بي/دي: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  االمریكیة 
NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٢/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢/١٢/٢٠٠٣: اول تسجیلتاریخ  ٤٥٠٥٤  :العالمةرقم 

  ٢/١٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢/١٢/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

   ١/١٢/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٢/١٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 لنك اس دي ان بي اتش دي -انتر باسفیك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، كواال لمبور ، مالیزیا ٥٠٤٨٠جاالن تون اسمائیل  ٤٥اون ،ورلد ترید سنتر ، –داتو  ، مینارافلور ستریت  ٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٢/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢/١٢/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٥٠٥٥  :العالمةرقم 

  ٢/١٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢/١٢/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١/١٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢/١٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 ان بي اتش دي لنك اس دي -باسفیك انتر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، كواال لمبور ، مالیزیا ٥٠٤٨٠جاالن تون اسمائیل  ٤٥اون ،ورلد ترید سنتر ، –داتو  فلور ، میناراستریت  ٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٣٠/٨/٢٠١٧: طلب تجدید الشھادةتاریخ تقدیم  ٢/٩/٢٠٠٧: تاریخ اول تسجیل ٥١١٤٠  :العالمةرقم 

  ٢/٩/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢/٩/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١/٩/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ٢/٩/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا د و  - ٥(:الصنف والمادة 

  ایھ ھیجین برودكتس ایھ بي  سياس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جوتبیرج ، السوید ٠٣ ٤٠٥ –اس اي : امل لصاحب الطلب العنوان الك

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٢/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٧/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩٢٢  :العالمةرقم 

  ١٧/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٧/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٦/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٧/٢/٢٠١٨: ة فترة نفاذیة الشھادة المجددةبدای

 )أ  -٤٢(:الصنف والمادة 

  عبدااللھ الیاس یوسف رسام لصاحبھ / مطعم صاج الریف  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لعراقا/ بغداد  ٢٧٧/١/٣٤ابواب  ٦٢/ ش  ١٧زقاق  ٩٠٦حي الوحدة محلة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٢/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٠/١٠/٢٠٠٨:تاریخ اول تسجیل ٥٣١٤٣  :العالمةرقم 

  ٢٠/١٠/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٠/١٠/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٩/١٠/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٠/١٠/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 لنك اس دي ان بي اتش دي -باسفیك انتر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، كواال لمبور ، مالیزیا ٥٠٤٠جاالن تون اسمائیل  ٤٥اون ،ورلد ترید سنتر ، –فلور ، مینارا داتو ستریت  ٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١١/٦/٢٠١٢: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢١/٨/١٩٨٢: تاریخ اول تسجیل ٢٦٧٣٤  :العالمةرقم 

  ٢٠/٨/٢٠١٢:نافذة لغایة  ٢١/٨/١٩٩٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٠/٨/٢٠٢٢ :نافذة لغایة ٢١/٨/٢٠١٢: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب ج  - ٣٢)(أ  - ٥(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

ADDRES : 9 Kanda-Tsukasa-cho, 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١١/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٩/٤/٢٠٠٨: اریخ اول تسجیلت ٥٢٢٥٤  :العالمةرقم 

  ٢٩/٤/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٩/٤/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٨/٤/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٩/٤/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د  -٣٤(:الصنف والمادة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١١/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢١/٨/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥٢٨١٧  :العالمةرقم 

  ٢١/٨/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢١/٨/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٠/٨/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢١/٨/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١١/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١١/١٠/٢٠٠٧:تاریخ اول تسجیل  ٥١٣١٦  :العالمةرقم 

  ١١/١٠/٢٠١٧:نافذة لغایة  ١١/١٠/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٠/١٠/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ١١/١٠/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج  -٣٩(:الصنف والمادة 

 بارتنر ایھ جي   -كارجو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النمسا –فیشامیند  ٢٤٠١ –، ایھ  ١. ب.ایبورتستراب ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٨/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٩/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩٢٤  :العالمةرقم 

  ١٩/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٩/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٩/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب   -٤٢(:الصنف والمادة 

 لحیوانات والتجارة المحدودةشركة ساس للزراعة وتربیة ا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا ١٠٠٣٣: رقم . اس كي  ٦٥١١٧. كارادوفار ماه : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٦/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٠/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥١٩٢٧  :العالمةرقم 

  ٢٠/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٠/٢/٢٠٠٨:نفاذیة اخر شھادةبدایة فترة 

  ١٩/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٠/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب  -٣٣(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Absolut Company Aktiebolag 

ADDRES : 11797 , Stockholm, Sweden 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٧/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٤/١/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٨٠٨  :العالمةرقم 

  ٢٤/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٤/١/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٣/١/٢٠٢٨ :غایةنافذة ل ٢٤/١/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب  -١٢(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Renault S.A.S. 

ADDRES : F- 92100 Boulogne- Billancourt France 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: ریخ تقدیم طلب تجدید الشھادةتا ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل  ٤٤٦٤٧  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )و م  -٣٠)(ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(لدانماركیة شركة االلبان الكویتیة ا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت  – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٢٢/٣/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٨/١/٢٠٠٧: تاریخ اول تسجیل  ٥٠٣٨٦  :العالمةرقم 

  ١٨/١/٢٠١٧:نافذة لغایة  ١٨/١/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٧/١/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ١٨/١/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج ح ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 ركیتيیساناي انونیم س جیدا بیفا بیسكوفي في :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ركیات –ایریجلي یولو اوزیري كارامان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٨  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :ة لغایةنافذ ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٠)(ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٩  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

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

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تسجیلتاریخ اول  ٤٤٦٥٠  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

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

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٥١  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٢)(ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(یتیة الدانماركیة شركة االلبان الكو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٥٢  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٢)(ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٥٤  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: ریخ اول تسجیلتا ٤٤٦٥٦  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(لبان الكویتیة الدانماركیة شركة اال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل  ٤٤٦٥٧  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٥٨  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: ة المجددةبدایة فترة نفاذیة الشھاد

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٥٩  :العالمة رقم

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :احب الطلب االسم الكامل لص

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٠  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦١  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: دة المجددةبدایة فترة نفاذیة الشھا

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٢  :العالمةم رق

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :صاحب الطلب االسم الكامل ل

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٣  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٤  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: ادة المجددةبدایة فترة نفاذیة الشھ

 )ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٥  :العالمةقم ر

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٦  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص:  العنوان الكامل لصاحب الطلب

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٦٧  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: ھادة المجددةبدایة فترة نفاذیة الش

 )ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤١  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٠  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: طلب العنوان الكامل لصاحب ال

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٢  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: الشھادة المجددةبدایة فترة نفاذیة 

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :دالعد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٣  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :لكامل لصاحب الطلب االسم ا

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل  ٤٤٦٤٤  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: ب الطلب العنوان الكامل لصاح

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٥  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: ذیة الشھادة المجددةبدایة فترة نفا

 )ي  -٣٠()ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥:  رقم اإلعالن

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٦٤٦  :العالمةرقم 

  ١٦/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ك  -٣٠()ـ ھ -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: لب تجدید الشھادةتاریخ تقدیم ط ١٩/٥/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥٢٣٤٨  :العالمةرقم 

  ١٩/٥/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٩/٥/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/٥/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٩/٥/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٥/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٩/٥/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥٢٣٥٠  :العالمةرقم 

  ١٩/٥/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٩/٥/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/٥/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٩/٥/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدانماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الكویت – ١٣٠٠٩الصفاة  ٨٣٥ب .ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٧/٩/٢٠٠٧: تاریخ اول تسجیل ٥١٢٤٦  :العالمةرقم 

  ٢٧/٩/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢٧/٩/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٦/٩/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ٢٧/٩/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب  -٣٣(:ادة الصنف والم

 .ایھ . ھافانا كلوب ھولدنج اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .جران دتشي اوف لوكسمبورغ  –لوكسمبورغ  ٢٤٥٣رو اوجین روبیر ال  ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٦/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢١/١/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤١٩٥٣  :العالمةرقم 

  ٢١/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢١/١/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٠/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢١/١/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب د  -١١(:الصنف والمادة 

   تایسو الیكترك كو لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كوریا –، كھ ساندونغ كو ، سیؤول  ٢سنكسو  ١٢ -١٩: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٧/٣/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥٢٠٥٥  :العالمةرقم 

  ١٧/٣/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٧/٣/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٦/٣/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٧/٣/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب  -١٢)(ا ب ج  - ٧)(أ  - ٤(:الصنف والمادة 

 دییر اند كومباني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٦١٢٦٥ - ٨٠٩٨وان جون دییر بلیس ، موالین ، الینوي  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Deere & Company 

ADDRES : One John Deere Place , Moline , Illinois 61265-8098 , USA  

  

  

 



 :العدد ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٧/٣/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥٢٠٥٦  :العالمةرقم 

  ١٧/٣/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٧/٣/٢٠٠٨:ترة نفاذیة اخر شھادةبدایة ف

  ١٦/٣/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٧/٣/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب  -١٢)(ا ب ج  - ٧)(أ  - ٤(:الصنف والمادة 

 دییر اند كومباني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٦١٢٦٥ - ٨٠٩٨بلیس ، موالین ، الینوي  وان جون دییر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Deere & Company 

ADDRES : One John Deere Place , Moline , Illinois 61265-8098 , USA  

  

  

 




