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 :رقم الصحیفة   ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٣ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اف سي اي یو اس ال ال سي :امل لصاحب الطلب االسم الك

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٨٣٢٦تشیغان یكرایزلر 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٧ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ، لیمتد .ھوندا موتور كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الیابان  ٨٥٥٦ – ١٠٧كو ، طوكیو  –تشوم ، میناتو  -٢اویاما  –، مینامي  ١-١: ب الطلب العنوان الكامل لصاح

NAME: Honda Motor Co., Ltd. 

ADDRESS: 1-1 Minami – Aoyama 2-chome , Minato – Ku , Tokyo , 107-8556 JAPAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة   ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: ھتاریخ  ٧٥٤٩٨ : رقم الطلب 

 )و  -٤٢)(ا ب  - ٤١)(ا ب  -١٦)(أ  -١٠)(أ  -٥)(ا ب  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  استرازینیكا اي بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  السوید  –سودیرتالج  ٨٥  ١٥١ –اس ئي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AstraZeneca AB 

ADDRESS: SE – 151 85  Sodertalje, Sweden. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جي ام بي اجبورھرنجر انجلھایم انترناشنال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦١ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٤ : 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 –لھایم اانج ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٦٦ : رقم الطلب 

 )و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ابل انك شركة  :لكامل لصاحب الطلب االسم ا

  ، 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 ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٧ : 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 ٤٨٣٢٦ كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٤ : 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 ٤٨٣٢٦كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٨٣٢٦كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كاروسوز ناتشیرل ھیلث بتي لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، استرالیا ٢٧٦٦ان اس دبلیو شیل بلیس ، ایسترن كریك  ١٤: مل لصاحب الطلب العنوان الكا

NAME: Caruso’s Natural Health Pty Ltd  

ADDRESS: 14 Shale Place Eastern Creek NSW 2766 AUSTRALIA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٤١ : رقم الطلب 

 )ب ج د  -٢٥( :لمادة الصنف وا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 . لیمتد . كو شنغھاي سیلك غروب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، شیجیداداو ، بودنك نیو ایریا ، شانغھاي ، الصین  ١٥٠٠. نمبر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD. 

ADDRESS: NO. 1500, SHIJIDADAO, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, CHINA  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٥٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جي اكینو فارما اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .لیسبریغ ، سویسرا  ٤٢٥٣،  ٢بیرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg, Switzerland  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ة وصف البضاع

 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  ١٣٦٦: إلعالن رقم ا

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  مانیاال –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج :حب الطلب االسم الكامل لصا

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: خھتاری  ٧٥٥٦١ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اس/ نوردكس ھولدنغ اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .درونینغلوند ، الدنمارك  ٩٣٣٠، دي كي   ٢نوردر رینغ غید : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nordex Holding A/S 

ADDRESS: Nordre Ringgade 2 , DK 9330 Dronninglund , Denmark . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٥ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لدفانس جي ام بي اتش  :سم الكامل لصاحب الطلب اال

  غارشینغ بي میونیخ ، المانیا ٨٥٧٤٨،  ٢٩ -٣٣باركینغ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LEDVANCE GmbH 

ADDRESS: Parkring 29-33  85748 Garching bei Munchen Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٦ : لب رقم الط

 )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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٦٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ال جي ام بي اجبورھرنجر انجلھایم انترناشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٨ : رقم الطلب 

 )ب ا  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ، لیمتد.ھوندا موتور كو   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الیابان  ٨٥٥٦ – ١٠٧كو ، طوكیو  –تشوم ، میناتو  -٢اویاما  –، مینامي  ١-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Honda Motor Co., Ltd. 

ADDRESS: 1-1 Minami – Aoyama 2-chome , Minato – Ku , Tokyo , 107-8556 JAPAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦١٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  نوفارتس ایھ جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا –باسل  ٤٠٠٢: ان الكامل لصاحب الطلب العنو

NAME: Novartis AG 

ADDRESS: 4002 Basel – Switzerland . 

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٣٢ : رقم الطلب 

 )ا و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ال جي كیم ، لیمتد  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  جو ، سیئوول ، جمھوریة كوریا - دایرو ، یونجدیونجیو  –، یوي  ١٢٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG Chem, Ltd. 

ADDRESS: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

 

 



 :لصحیفة رقم ا ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٣٣ : رقم الطلب 

 )ا و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .ال جي كیم ، لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ریاجو ، سیئوول ، جمھوریة كو - دایرو ، یونجدیونجیو  –، یوي  ١٢٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG Chem, Ltd. 

ADDRESS: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كوبرا بیر بارتنرشب لیمتد :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  جي زد ، المملكة المتحدة١  ١٤ھاي ستریت ، بورتون ابون ترنت ، ستافوردشیر ، دي ئي  ١٣٧: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Cobra Beer Partnership Limited 

ADDRESS: 137 High Street Burton Upon Trent Staffordshire DE 14  1JZ  UNITED KINGDOM 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٩٢ : 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: امل لصاحب الطلب العنوان الك

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعاله كافة السلع :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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٦ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٣١ : رقم الطلب 

 )و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ابل انك ةشرك :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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: اریخھت  ٧٥٢٨٤ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اجبورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :عة وصف البضا

 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  ١٣٦٦: اإلعالن رقم 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  لمانیاا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٨٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بورھرنجر انجلھایم انترناشنال جي ام بي اج :احب الطلب االسم الكامل لص

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: یخھتار  ٧٥٣٩٠ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٤ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٦٠ : 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  ١٣٦٦: عالن رقم اإل

 ٢٤/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٠٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  انیاالم –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت :لصاحب الطلب االسم الكامل 
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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٥ : 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 ٤٨٣٢٦كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٦ : رقم الطلب 

 )د ھـ و ز ح  ا ب ج -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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 انترنایشنال ماسیس تاباك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  10/ شارع كورتسارانایین  –المنطقة الصناعیة  –مدینة ماسیس : احب الطلب العنوان الكامل لص

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٤١)(أ  -٣٨( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ :م الكامل لصاحب الطلب االس

  مبنى ام بي سي ، مدینة دبي لالعالم ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٧/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٠٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :والمادة الصنف 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اكینو فارما اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .لیسبریغ ، سویسرا  ٤٢٥٣،  ٢بیرسوج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Acino Pharma AG 

ADDRESS: Birsweg 2 , 4253 Liesberg, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: م اإلعالن رق

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٠٧: رقم الطلب 

 )أ د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  التعبئة والتغلیف الصناعیة والتجاریة المساھمة بالستیكو شركة كوكسان بت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا –غازي عنتاب : لصاحب الطلب العنوان الكامل 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩١٨: رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : ب الطلب العنوان الكامل لصاح

NAME: YIWU TIKA TRADING FIRM 

ADDRESS: Floor 2, No.2 Building 23, Futian 1 St  Residential Quarter, Yiwu City, Zhejiang Province. 

 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩١٩ : رقم الطلب 

 )ح ط  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :لبضاعة وصف ا

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: YIWU TIKA TRADING FIRM 

ADDRESS: Floor 2, No.2 Building 23, Futian 1 St  Residential Quarter, Yiwu City, Zhejiang Province. 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٢٠ : رقم الطلب 

 )ح ط  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: YIWU TIKA TRADING FIRM 

ADDRESS: Floor 2, No.2 Building 23, Futian 1 St  Residential Quarter, Yiwu City, Zhejiang Province. 

 

  

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٧٦: رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كي جي . جي ام بي اتش اند كو ھیدینكامب . سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھویفیلھوف ، المانیا  ٣٣١٦١،  ١شیربوش : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: C . Hedenkamp GmbH & Co. KG 

ADDRESS: Schierbusch 1, 33161 Hoevelhof , Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٦٣ : رقم الطلب 

 )ا ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )وتتاجر باسم سیكو ھولدنجز كوربوریشن (سیكو ھولدنجز كابوشیكي كایشا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   كو ، طوكیو ، الیابان –شوم ، تشو  – ٤، غینزا  ١١ – ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation) 

ADDRESS: 5-11 , Ginza 4- chome, Chuo – Ku, Tokyo, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٦٤: رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 فة السلع الداخلة بالصف أعالهكا :وصف البضاعة 

 .المواد الكیماویة والتجاریة المساھمة بلیجة كروب لصناعة شركة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا/ غازي عنتاب  –أ منطقة باش بینار /٢٠رقم الدار  ٨٣٣٢٥المنطقة الصناعیة الثالثة رقم الجادة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BELICE GROUP KIMYA SANAYI  VE  TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: 3. ORGANIZE SANAYI BOLGESI 83325 NOLU CAD. NO: 20/A BASPINAR GAZIANTEP 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ة وصف البضاع

 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  - ٣٥)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 تبغ والدخانشركة الزوراء لتجارة ال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢( :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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 افة السلع الداخلة بالصف أعالهك :وصف البضاعة 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٥ : رقم الطلب 

 )ب ج د ھـ و ا  -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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٤ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٤٦ : م الطلب رق

 )أ  -٨( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .تیان فو اندستریال كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الصین  رود ، اندستریال بارك ، تیتشونج تایوان ، جمھوریة ١٥،  ٤. رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TIAN FU INDUSTRIAL CO., LTD. 

ADDRESS: No. 4, 15 RD., INDUSTRY PARK, TAICHUNG TAIWAN  R.O.C. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٣ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣٩)(أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 لداخلة بالصف أعالهكافة السلع ا :وصف البضاعة 

 المساھمة الخاصة  –شركة تھران دینا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایران  –طھران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٤٥ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

 الرمال للصناعات الغذائیة شركة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوزیریة  –بغداد  -العراق  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Procter & Gamble Company 

ADDRESS: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, USA 

 

  

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٠ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: International Foodstuffs Co. LLC. 

ADDRESS: P.O. Box 4115 Sharjah ,UAE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣٥)(ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ماندو كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، كوریا  دو –ستي ، كیونجكي  –میون ، بیونجتیك  –ري ، بوسونك  –، مانھو  ١ – ٣٤٣: ان الكامل لصاحب الطلب العنو

NAME: MANDO CORPORATION 

ADDRESS: 343-1, Manho – Ri, Posung – Myon, Pyungtaek – City, Kyungki – Do, Korea. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٧ : الطلب  رقم

 )ا ب  -٣٥)(ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ماندو كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .دو ، كوریا  –ستي ، كیونجكي  –میون ، بیونجتیك  –ري ، بوسونك  –، مانھو  ١ – ٣٤٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MANDO CORPORATION 

ADDRESS: 343-1, Manho – Ri, Posung – Myon, Pyungtaek – City, Kyungki – Do, Korea. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٨( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Gillette Company LLC 

ADDRESS: One Gillette Park , Boston, Massachusetts 02127, U.S.A 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٣٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥)(ا ب ج د ھـ و  -٢٥( :نف والمادة الص

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FLO  MAGAZACILIK  VE  PAZARLAMA  ANONIM  SIRKETI 

ADDRESS: Merkez Mahallesi, Tasocagi Caddesi, No. 24 K:3, Mahmutbey, Bagcilar – Istanbul / TURKEY 

 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٤٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.شركة نقل اخوان ذ :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن ١١١٨عمان ،  ١٥٤. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٤٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -١٦)(أ د -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.شركة نقل اخوان ذ :احب الطلب االسم الكامل لص

  االردن ١١١٨عمان ،  ١٥٤. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٦٦ : رقم الطلب 

 )ج -٣٢( :الصنف والمادة 

 الهكافة السلع الداخلة بالصف أع :وصف البضاعة 

 معمل الفجر النتاج المیاه الصحیة والعصائر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ناحیة الفجر  –ذي قار  - العراق :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٦٥ : رقم الطلب 

 ) ج -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الفجر النتاج المیاه الصحیة والعصائر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ناحیة الفجر   –ذي قار  -العراق  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٠٣ : رقم الطلب 

 )ب  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الصراف سعید محمد عبدالمنعم  –محل محمد الصراف  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النجف –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٣/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٩ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الفجر النتاج العصائر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بوب الشام  –بغداد  -العراق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/٥/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٢٥٢ : رقم الطلب 

 )ي  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل ساقي الفرات للمثلجات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لعبیدي ا –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 محدودة المسؤولیة ة والتجارة العامة شركة خیرات االبار العراقیة للخدمات النفطیة والغازی :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٣/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٨ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 محدودة المسؤولیة شركة خیرات االبار العراقیة للخدمات النفطیة والغازیة والتجارة العامة :م الكامل لصاحب الطلب االس

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩٥ : رقم الطلب 

 )و  -٥( :ف والمادة الصن

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الفائق النتاج المنظفات والمعقمات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سامراء  –صالح الدین  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٤ : م الطلب رق

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل زم النتاج المیاه الصحیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  داموك  –الكوت  –واسط  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: اإلعالن رقم 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٢ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لمنظفات السائلة معمل اوروك ل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المثنى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٢٩ : رقم الطلب 

 )ب ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل تازة النتاج اصابع البطاطا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد – العراق: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٠ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل ریف المراعي النتاج االلبان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : لصاحب الطلب العنوان الكامل 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٠ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل الورد النتاج جبس الذرة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جیبھ جي  –المحمودیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/٥/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٢٩٨ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 توجات االلبان نمعمل الجوھرة لم :حب الطلب االسم الكامل لصا

  المحمودیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٩٩ : رقم الطلب 

  )ي  -٣٠( :الصنف والمادة 

 ة بالصف أعالهكافة السلع الداخل :وصف البضاعة 

 معمل جیاو لمنتجات االلبان والمثلجات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  خلف السایلو –المنطقة الصناعیة–السلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٩٨ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل جیاو لمنتجات االلبان والمثلجات :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  خلف السایلو –المنطقة الصناعیة –السلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: الن رقم اإلع

 ١١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٧٣ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة السد للصناعات الغذائیة والعصائر وتنقیة وتعبئة المیاه المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النھروان - ناحیة الوحدة  –بغداد   –العراق : لب العنوان الكامل لصاحب الط

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٧٤ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 للصناعات الغذائیة والعصائر وتنقیة وتعبئة المیاه المحدودةشركة السد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النھروان-ناحیة الوحدة   –بغداد   –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٧٢ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ف البضاعة وص

 شركة السد للصناعات الغذائیة والعصائر وتنقیة وتعبئة المیاه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النھروان -ناحیة الوحدة   –بغداد   –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٣٩ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  النتاج المنظفات معمل الشرق االوسط  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المقدسة  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –راق الع: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : الكامل لصاحب الطلب  العنوان

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٥/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٧٨٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اغ لجبس البطاطا وجبس الذرة معمل محمود جر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  -العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٥/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٣٢٤ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة مجموعة زاكي للتجارة والصناعات الغذائیة المحدودة  :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  التاجي  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٢ : رقم الطلب 

 )ب  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :بضاعة وصف ال

  شركة مجموعة زاكي للتجارة والصناعات الغذائیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  التاجي –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: ریخھتا  ٧٥٧٤٢ : رقم الطلب 

 )و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤٣ : قم الطلب ر

 )أ  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل بركات السلطان لتحمیص وتعبئة المكسرات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء المقدسة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٩٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥)(أ ب ج  -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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٣/٢٠١٦: تاریخھ  ٧١٩١٨ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل مرطبات صالح  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بعقوبة –دیالى  –العراق : مل لصاحب الطلب العنوان الكا

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٥/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٦٥٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بدر للراشي والسمسمیة والسكریة  معمل تحسین :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٥/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٦٥٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل تحسین بدر للراشي والسمسمیة والسكریة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٥/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٦٥٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :عة وصف البضا

 معمل تحسین بدر للراشي والسمسمیة والسكریة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/١٠/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٧٨١٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :والمادة  الصنف

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 الغذائیة المحدودة  للمنتوجاتشركة الصیاد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٣/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٢١٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 معمل العافیة لتقشیر وتحمیص المكسرات وتعبئة وتغلیف شاي مطعم   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  القاسم  –بابل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٢٩٧ : رقم الطلب 

 )ا ب  - ٣٩)(ر  - ٣٠)(ب ج  - ٣٢)(ا ب  -٣٥)(ھـ ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  سیان للصناعات الغذائیةشركة بالود بار :االسم الكامل لصاحب الطلب 
الرمز البریدي   –٣الى جانب تالش    –٧بولفار بھره وري    –حي خیام الصناعي   –نیشابور   –ایران  :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

٩٣٤٤١٦٤١٧٩  
NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٦ : 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 

 اونصال غونغور :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا /مرسین / مرسین / ینیشھیر  ٦/١١  ١٧٥٧محلة ھورییت زقاق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(ا ب 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 

 صف أعالهكافة السلع الداخلة بال :وصف البضاعة 

 اونصال غونغور :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا /مرسین / مرسین / ینیشھیر  ٦/١١  ١٧٥٧محلة ھورییت زقاق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٨٨٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )شركة مساھمة عامة(بنك باساركاد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ٤٣٠شارع میرداماد رقم  –طھران  –ایران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٨٣ : طلب رقم ال

 )أ  - ٤٠)(أ  - ٢١)(د  -٢٠)(ي  -١٦)(ي ل   -٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة سارتین للتغلیف والصناعة والتجارة المساھمة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   تركیا /  اسطنبول –سیلیفري  –كم موقع سمیزكومالر  ٩طریق ادیرنا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٠ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )شركة عامة(شركة ایوو الحكیم للتجارة  :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  جمھوریة الصین الشعبیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٦/٤/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٠٣٠ : رقم الطلب 

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

 افة السلع الداخلة بالصف أعالهك :وصف البضاعة 

 حیدر عمران سلمان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا –اسطنبول : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٢٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :بضاعة وصف ال

 شركة فرش نكین مشھد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الطابق الثاني  ١٠٠الرقم  –شارع عاطفي ) ملت(مقابل الحدیقة العامة  –شارع ولیعصر  –طھران  –ایران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣١ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة انتاج المنتوجات اللبنیة دوشھ امل  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ٤٦١٥٨٥٨٣٩٤:/ ھراز ، بلد امام زاده عبداهللا الصناعي ،المجمع االول البریدامل ، شارع  –ایران : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٧/١٠/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٣٠٦١ : رقم الطلب 

 )ا ب د و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .، ال تي دي .الیكترونیكس كوقوانغتشو شیروي  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  .، جمھوریة الصین الشعبیة  ٥١٠٦٦٣كینزھو روود ، ساینس بارك ، قوانغتشو ،  ١٩٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. 

ADDRESS: 192 Kezhu Road, Science Park, Guangzhou, 510663, P.R. China. 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢٦/١٢/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٣٣٢٩ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 .كوماندیتوا . اس بى . او  .زد او . بایلیندا كوزمیتیكى ناتیورالن اس بى  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .بوالندا  ٢٠فابریكزنا . ال كراكوف یو  ٥٥٣-٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp.  z  o.  o.   Sp.  k. 

ADDRESS: ul. Fabryczna 20,  31-553 Krakow 

 

  

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣/١١/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٣٠٩٥ : لب رقم الط

 )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 

  ) ذات مسئولیة محدودة(شركة العثیم القابضة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  یاض الر –السعودیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٣/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٤ : رقم الطلب 

 )ب و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AGRO SEVILLA  ACEITUNAS, S. COOP. AND. 

ADDRESS: Avda. de Ia Innovacion, s/n – Edificio Renta Sevilla, Planta 8a – 41020 SEVILLA - SPAIN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٣/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٣ : رقم الطلب 

 )ب و  -٢٩( :الصنف والمادة 

 ع الداخلة بالصف أعالهكافة السل :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: AGRO SEVILLA  ACEITUNAS, S. COOP. AND. 

ADDRESS: Avda. de Ia Innovacion, s/n – Edificio Renta Sevilla, Planta 8a – 41020 SEVILLA - SPAIN 

 

  

  

 



 :الصحیفة  رقم ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٣/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٨٢ : رقم الطلب 

 )ج ح ط ي  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ت المتحدة االمریكیة، الوالیا 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٨١ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢)(ا ب ج د ھـ و  -١( :الصنف والمادة 

 ة السلع الداخلة بالصف أعالهكاف :وصف البضاعة 

 سوني كوربوریشن  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان   –كونان میناتو  ١- ٧-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SONY  CORPORATION 

ADDRESS: 1-7-1  Konan, Minato-ku, Tokyo Japan  

 

  

  

 



 :ة رقم الصحیف ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٨٠ : رقم الطلب 
ا ب ج  -٣٧)(ا ب ج د  -٣٦)(ا ب ج  - ٣٥)(ا ب ج  -٢٨)(ا ب ج د ھـ و ز ح ط  -١١)(ا ب  - ١٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٩( :الصنف والمادة 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط  -٤٢)(ا ب ج د  - ٤١)(أ  - ٤٠)(ا ب ج  -٣٩)(أ  -٣٨)(
 سلع الداخلة بالصف أعالهكافة ال :وصف البضاعة 

  سوني كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان   –كونان میناتو  ١- ٧-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SONY  CORPORATION 

ADDRESS: 1-7-1  Konan, Minato-ku, Tokyo Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٩ : قم الطلب ر

 )ا ھـ و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 )وتتاجر باسم سیكو ھولدنجز كوربوریشن (سیكو ھولدنجز كابوشیكي كایشا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان –وم ، تشو ش – ٤، غینزا  ١١ – ٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation) 

ADDRESS: 5-11 , Ginza 4- chome, Chuo – Ku, Tokyo, Japan 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤٥ : رقم الطلب 

 )ا ج د ھـ  -٣١( :لمادة الصنف وا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Takii & Company, Limited 

ADDRESS: 180 Umekoji, Inokuma, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8686, Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٠ : رقم الطلب 

 )أ  -١٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lohmann   &   Rauscher   International GmbH & Co. KG 

ADDRESS: WesterwaldstraBe 4, 56579 Rengsdorf, GERMANY. 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٠٧ : رقم الطلب 

 ) ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جلوت سبوكا سیفیلناشركة الیزبیتا انجلوت زبیجنیف ان :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  برزیمیسل ، بولندا  ٧٠٠ -٣٧ایھ ،  ٦٢جرونفالدزكا .  یو  ال : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka Cywilna  

ADDRESS: ul.  Grunwaldzka  62a,  37-700  Przemysl, Poland  

 

  

  

 



 :حیفة رقم الص ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 لصناعة االصباغ والكیماویات شركة باتاك المساھمة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –اسطنبول  –بندیك  –كوجا میزارلیك كارشیسي  –ارع تاندوغان ش –حي كاواك بینار  –كاینارجا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٨ : رقم الطلب 

 )ا ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 انتل كوربوریشن  :احب الطلب االسم الكامل لص

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ٨١١٩ – ٩٥٠٥٢میشن كولیج بولیفارد ، سانتاكالرا ، كالیفورینا  ٢٢٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Intel Corporation  

ADDRESS: 2200 Mission College Blvd., Santa Clara California 95052 – 8119  USA 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٩٩٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 بایر انتلیكتشوال بروبرتي جي ام بي اج :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا/ مونھایم ام راني  ٤٠٧٨٩   ١٠ستراسھ  –بل نو –الفرید : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Bayer Intellectual Property Gmbh 

ADDRESS: Alfred – Nobel – StraBe 10  40789 Monheim am Rhein, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٧ : رقم الطلب 

 )ا ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 انتل كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٨١١٩ – ٩٥٠٥٢میشن كولیج بولیفارد ، سانتاكالرا ، كالیفورینا  ٢٢٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Intel Corporation 

ADDRESS: 2200 Mission College Blvd., Santa Clara California 95052 – 8119  USA 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٧٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 جي ام بي اتشھوكست  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  فرانكفورت اي ام ماین ، المانیا  ٦٥٩٢٦،  ٥٠بروننجستراسھ  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HOECHST  GMBH 

ADDRESS: Bruningstrasse 50, 65926  Frankfurt am  main, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.ذ –ح .م.بریمیوم توباكو ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الجزیرة الحمراء ، راس الخیمة ، االمارات العربیة المتحدة ٣١٢٩١. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Premium Tobacco FZ LLC 

ADDRESS: P.O.box:31291,Al-jazeera Al-hamra, Ras Al-khaimah, UAE .  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٤٢ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.شركة الفطیم ذ :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  دولة االمارات العربیة المتحدة  –دبي  – ١٥٢.  ب.ص –دیرة  –شارع الرقة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٧٢ : رقم الطلب 

 )ا ب د و ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 تولب فوود كومباني جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھامبورغ ، المانیا ٢٠٢٥١،  ٢٦ویج  –بروبست  –كرستوف : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Tultp Food Company GmbH 

ADDRESS: Christoph – Probst – Weg 26 , 20251 Hamburg Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦١٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كي جي اي اي . میرز فارما جي ام بي اج اند كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  فرانكفورت ام ، المانیا ٦٠٣١٨، ١٠٠اكتھایمر الندستراسھ : لكامل لصاحب الطلب العنوان ا

NAME: MERZ  PHARMA GMBH & Co. KgaA 

ADDRESS: Echenheimer Landstr . 100  60318 Frankfurt IM, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ و ح  -٩( :صنف والمادة ال

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سناب انك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Snap Inc. 

ADDRESS: 63 Market Street Venice, CA 90291 USA 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٩)(ا  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شیل براندز انترناشیونال ایھ جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بار ، سویسرا  ٦٣٤٠باریرمات ، : لصاحب الطلب  العنوان الكامل

NAME: SHELL BRANDS INTERNATIONAL  AG 

ADDRESS: Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٣٩)(ا ب ج  - ٣٧)(ا ب ج  -٣٥)(ب ا  -١٢)(ا ج و ح  -٩)(ا ب ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 ، لیمتد.میتسوبیتشي لوجیسنكست كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الیابان  ٦١٧٨٥٨٥شي ، كیوتو  –شوم ، ھیجاشیكوتاري ، ناجاوكاكیو  - ٢،  ١-١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD. 

ADDRESS: 1-1, 2- chome, Higashikotari, Nagaokakyo-shi, Kyoto 6178585, Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 صف أعالهكافة السلع الداخلة بال :وصف البضاعة 

 جابان توباكو انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Japan Tobacco Inc. 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٩/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٢ : رقم الطلب 

 )ب  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 افیاجین لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 
افون ،  –ابون  –رستون اون ستور ، ستراتفورد ثیري السكوت اندستریال ایستیت ، استراتفورد ھاتش: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  انكلترا  –اج ، المملكة المتحدة بي  ٨  ٣٧وارویكشایر ، سي في 
NAME: AVIAGEN LIMITED 
ADDRESS: Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, 
Warwickshire, CV37  8BH, England 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٤ : رقم الطلب 

 )ج -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زین جروب العالمیة لالستثمارات التجاریة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٥ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زین جروب العالمیة لالستثمارات التجاریة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٦ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زین جروب العالمیة لالستثمارات التجاریة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن: مل لصاحب الطلب العنوان الكا

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ   ٧٥٩٣٧: رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 التجاریة شركة زین جروب العالمیة لالستثمارات :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٨ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 وب العالمیة لالستثمارات التجاریةشركة زین جر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٩ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 شركة زین جروب العالمیة لالستثمارات التجاریة :احب الطلب االسم الكامل لص

  االردن: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٥١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٧)(ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 خلة بالصف أعالهكافة السلع الدا :وصف البضاعة 

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

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ي موتور كومباني ھیوندا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جو ، سیؤول ، كوریا –دونج ، سیوتشو  –، یونغجاي  ٢٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HYUNDAI  MOTOR  COMPANY 

ADDRESS: 231 Yangjae – Dong , Seocho – gu, Seoul, Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٥ : 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٦ : رقم الطلب 

 )و ز ح  -٤٢)(و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ل انكاب 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: ھتاریخ  ٧٥٦٩٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 باتیك فیلیب أس أي جینیف  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جینیف ، سویسرا ١٢٠٤،  ٤١رو دو رون : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: PATEK  PHILIPPE  SA  GENEVE  

ADDRESS: Rue du  Rhone 41  1204  Geneve  (Switzerland) 

 

  

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٨٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 افیون سبیرتس ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
، الوالیات المتحدة  ١٠٠١٧ایست الشارع التاسع واالربعون ، الطابق الثالث ، نیویورك ، ان واي   ٢١٠: ان الكامل لصاحب الطلب العنو

  االمریكیة 
NAME: Avion Spirits LLC  

ADDRESS: 210 East  49th Street, 3rd  Floor, New  York, NY 10017 , United  States  of  America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٥٢ : رقم الطلب 

 )ح ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كي جي . بھلسن جي ام بي اتش اند كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھانوفر ، المانیا   ٣٠١٦٣،  ١١بودبیلسكي ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Bahlsen  GmbH  &  Co. KG  

ADDRESS: PodbielskistraBe  11,  30163 Hannover, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣١ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 خلة بالصف أعالهكافة السلع الدا :وصف البضاعة 

 فانكارد تریدمارك ھولدنكز یو اس اي ، ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٦٣١٠٥ ام او كوربوریت بارك درایف ، سانت لویس ،  ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Vanguard Trademark Holdings  USA , LLC  

ADDRESS: 600 Corporate Park Drive, St. Louis, MO  63105 United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٧١ : رقم الطلب 

 )ح ف ص ر  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 كیكومان كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، نودا نودا سیتي ، شیبا ، الیابان  ٢٥٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: KIKKOMAN CORPORATION  

ADDRESS: 250, Noda, Noda City , Chiba, Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٤٠٢ : رقم الطلب 

 )د  -٤١( : الصنف والمادة

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 سوشال میدیا سولوشنس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دولة قطر  -، الدوحة   ١١٥٩٢ص ب : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٠/١٢/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٥٠٠٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 م.م.شركة مطاعم بربر  ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الحمراء ، بیروت ، لبنان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٢٠ : قم الطلب ر

 )ا ب ج د ھـ و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 اس/ ھانسن اي . سي اتش ار  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھورشولم ، الدنمارك  ٢٩٧٠ –، دي كي  ١٢ -١٠بوج اللي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Chr. Hansen  A/S  

ADDRESS: Boge  Alle  10-12, DK- 2970 Horsholm, Denmark 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٥٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 غالو واینري .اند جي . ئي  :ب االسم الكامل لصاحب الطل

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٥٣٥٤یوسیمیت بولفارد ، مودستو ، سي اي  ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: E . & J . Gallo Winery  

ADDRESS: 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354  USA 

 

  

  

 



 :ة رقم الصحیف ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

 غالو واینري. اند جي . ئي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تحدة االمریكیةالوالیات الم ٩٥٣٥٤یوسیمیت بولفارد ، مودستو ، سي اي  ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: E . & J . Gallo Winery 

ADDRESS: 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354  USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  غالو واینري. اند جي . ئي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٣٥٤یوسیمیت بولفارد ، مودستو ، سي اي  ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: E . & J . Gallo Winery 

ADDRESS: 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354  USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: عالن رقم اإل

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٢٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  غالو واینري. اند جي . ئي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٥٣٥٤سي اي یوسیمیت بولفارد ، مودستو ،  ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: E . & J . Gallo Winery 

ADDRESS: 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354  USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعالهكافة السلع  :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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  - ٣٥)(أ  - ٢٨)(ا ب ج د ھـ و  -٢٥)(ا ب ج د  -٢٤)(ا ب  -٢٠)(ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .لیمتد ) ھولدنغ (ماماس اند باباس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .او ار اتش ، انكلترا  ٥كولن بریدج رود ، ھودرسفیلد ، ویست یوركشایر ، اتش دي : ن الكامل لصاحب الطلب العنوا

NAME: MAMAS  &  PAPAS  (HOLDINGS)  LIMITED 

ADDRESS: Colne Bridge Road Huddersfield, West Yorkshire, HD5 ORH, England 

 

  

  

 



 : رقم الصحیفة ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  )، لیمتد.تتعامل باسم ھویو  كو (ھویو كابوشیكي كیشا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الیابان  –كین  –شي ، ایشي  –كو ، ناجویا  – تشوم ، ھیجاشي -١-، توكوجاوا  ٥٠١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: HOYU  KABUSHIKI  KAISHA  (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 

ADDRESS: 501, Tokugawa -1- Chome, Higashi – KU, Nagoya- Shi, Aichi-Ken, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨ :تاریخھ  ٧٥٦٨٦ : رقم الطلب 

 )أ ب ج د ھـ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ال جي كیم ، لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جو ، سیئوول ، جمھوریة كوریا - دایرو ، یونجدیونجیو  –، یوي  ١٢٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG Chem, Ltd. 

ADDRESS: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢)(د  -٣٦)(ا ب  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ،.كریستال غروب ھولدینغز انك  :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر العذراء البریطانیة  ٣٤٨٣. ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Cristal Group Holdings Inc. 

ADDRESS: PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/٤/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٩٦٣٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   وااللبان  المیاه الصحیةالعصائر والغازیة و شركة كرونجي للمشروبات :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/١/٢٠١٥: تاریخھ  ٦٨٤٨١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  حیة وااللبان  المیاه الصالعصائر وشركة كرونجي للمشروبات الغازیة و :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٠/١٢/٢٠١٣: تاریخھ  ٦٦١٤٥ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المیاه الصحیة وااللبان  العصائر وشركة كرونجي للمشروبات الغازیة و : االسم الكامل لصاحب الطلب

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١٠/٢٠١١: تاریخھ  ٦٠٢١٥: 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: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Japan Tobacco Inc. 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: ن رقم اإلعال

 ٢١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٣٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  افیاجین لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 
افون ،  –ابون  –اون ستور ، ستراتفورد ستراتفورد ھاتشیري السكوت اندستریال ایستیت ، اثرستون : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  انكلترا –بي اج ، المملكة المتحدة  ٨  ٣٧وارویكشایر ، سي في 
NAME: AVIAGEN LIMITED 
ADDRESS: Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, 
Warwickshire, CV37  8BH, England 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٨٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  فیدیربیل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   بیوكیر ، فرنسا ٣٠٣٠٠كواي دي  ال  بایكس ،  ٧: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BELVEDERE 

ADDRESS: 7 Quai de Ia Paix , 30300 BEAUCAIRE, FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٨٤ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  یدیربیلف :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیوكیر ، فرنسا ٣٠٣٠٠كواي دي  ال  بایكس ،  ٧: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BELVEDERE 

ADDRESS: 7 Quai de Ia Paix , 30300 BEAUCAIRE, FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٧٦ : رقم الطلب 

 )ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :صف البضاعة و

  )شركة اردنیة(شركة الخلیج للمواد الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ٢٥٠ب .مدینة الملك عبداهللا الثاني الصناعیة ص ١١٥١٢االردن  –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Gulf Food Products Co. 

ADDRESS: P.O. Box 250 King Abdullah II Industrial Estate Amman – Jordan 11512 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٢٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : صاحب الطلب العنوان الكامل ل

NAME: Green Cross Corporation 

ADDRESS: 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeong-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٢٣ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله : وصف البضاعة

  كوت بیفریجیز انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٨٠١٦ – ٣٣٦٣٤ایدلویلد  افینیو ، تامبا ، فلوریدا . دبلیو  ٥٥١٩: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Cott Beverages Inc. 

ADDRESS: 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٣٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٣٨( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Fashion TV LLC 

ADDRESS: 3250 Mary Street, Suite 100 , Miami , FL, 33133 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٥٢ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Big Star Co., Ltd. 

ADDRESS: 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150, Thailand 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٧٨ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: International Foodstuffs Co. LLC. 

ADDRESS: Al-Wahda street, Industrial area No. 1 P.O.Box 4115 Sharjah ,UAE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٢٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ل .م.مینیستري اوف فود ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لبنان –الطابق االرضي  ٨طراد ، بنایة سودیكو  االشرفیة ، شارع بترو: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  االمریكیة
NAME: GENERAL MOTORS LLC 

ADDRESS: 300 Renaissance Center City of Detroit State of Michigan 48265-3000 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢)(ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٨٣٢٦درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  كرایزلر 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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨١٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .فیفوس ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٤٠٤٠ایست ایفلین افینو ، ماونتن فیو ، كالیفورنیا  ٣٥١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Vivus, Inc. 

ADDRESS: 351 East Evelyn Avenue Mountain View, California 94040 U.S.A. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  جنرال موتورز  ال ال سي    :احب الطلب االسم الكامل لص
، 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 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

NAME: Hankook Tire Co., Ltd. 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: اریخھت  ٧٥٧٨١ : رقم الطلب 

 )أ  -٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة نوفا لصناعة الدھانات :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ماركا الشمالیة   –عمان  –االردن : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :صحیفة رقم ال ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ال جي كیم ، لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  یة كوریاجو ، سیئوول ، جمھور - دایرو ، یونجدیونجیو  –، یوي  ١٢٨: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG Chem, Ltd. 

ADDRESS: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨١٠ : رقم الطلب 

 )ج د ح ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة شیمشك للبسكویت وصناعة االغذیة المساھمة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، قارامان ، تركیا  ٨٩: ب . المنطقة الصناعیة المنظمة ، ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٩ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨١١ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 السلع الداخلة بالصف أعالهكافة  :وصف البضاعة 

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

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٨٣٢٦كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  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  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٢٢ : رقم الطلب 

 )و ز ح  - ٤٢)(أ  - ٣٨)(ب ج  - ٣٧)(ا ب ج  -٣٥)(ا ب ز ك  -١٦)(ا ب ج د ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  زیھ كورب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الینوي ، ینكولنشایر ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٦٠٠٦٩جناح ،  ٥٠٠،  ٤٧٥نصف یوم شارع : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZIH  Corp. 

ADDRESS: Suite 500 , 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois  60069 , United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩١ : 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 ٤٨٣٢٦كرایزلر درایف سیتي اوف اوبورن ھیلز ، ستیت اوف میتشیغان  ١٠٠٠: ن الكامل لصاحب الطلب العنوا

NAME: FCA US LLC 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: ن رقم اإلعال

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٢ : رقم الطلب 

 )أ   -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

   البصرة –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: DAEWOONG  PHARMACEUTICAL  CO., LTD . 

ADDRESS: 244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: IPSEN  PHARMA  SAS 

ADDRESS: 65  QUAI  GEORGES GORSE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  FRANCE  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦٠ : رقم الطلب 

 )ب ج د ھـ و ا  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ، المنطقة الحرة ، راس الخیمة ، االمارات العربیة المتحدة الجزیرة الحمرا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨١٣ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  دبلیو ال جور اند اسوسییتس انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

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

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٣/٢٠١٦: تاریخھ  ٧١٩٠٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 لسلع الداخلة بالصف أعالهكافة ا :وصف البضاعة 

  م.م.شركة نقل اخوان ذ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، االردن  ١١١١٨، عمان  ١٥٤. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٨/٨/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٦٢٠ : رقم الطلب 

 )ب و ج  -٢٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Rupa and Company Limited 

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