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نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعة واملعادن العراقية متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
  ) ٢٢٢: (عدد العالمات املنشورة للتسجيل 
  ) ١٢: ( عدد العالمات املنشورة للتجديد
  ) ٢٤: (عدد العالمات املنشورة للشطب 
   ) ٧: (عدد العالمات املنشورة للتنويه 

 )١١: ( عديالتعدد العالمات املنشورة للت

  )٤(للرتاخيص  عدد العالمات املنشورة

REPUBLIC OF IRAQ  
MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 
REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 
TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

  جمھوریة العراق
  وزارة الصناعة والمعادن

  ویر والتنظیم الصناعيدائرة التط
 قسم العالمات والبیانات التجاریة

http://www.industry.gov.iq


 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤٨ : رقم الطلب 

 )و ز ح  -٤٢)(ا ب ج د  -٤١)(ا ب ج د  - ٣٦)(ا ب ج  - ٣٥)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : حب الطلب العنوان الكامل لصا

NAME: SmartNews, Inc. 

ADDRESS: 8-9  Sakuragaoka-cho,  Shibuya-ku,  Tokyo, 150-0031  Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٦٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ندقة لصناعة وتعبئة المواد الغذائیة المحدودة شركة الب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جمیلة الصناعیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٣٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .ییكالون اندستري ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
،  ٥١٨٠٠٣شینزھین ، أر  دي فلور ، جینكسیو بیلدینغ ، وین جین میدل رود ، لووھو دیستریكت ،   ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  جمھوریة الصین الشعبیة 
NAME: Yekalon Industry, Inc. 

ADDRESS: 3 rd Floor , Jinxiu Bldg., Wen Jin Middle Road, Luohu District, Shenzhen, 518003, P.R. China 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤٦ : رقم الطلب 

 )ا ج د ھـ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ة وصف البضاع

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Takii & Company, Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٤ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .بالكریشنا انداستریز لیمتد   :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 –، لوور بارل ، مومباي  غارال میلز كامباوند ، سیناباتي بابات ما، تراید وور ، كام ١٥/بي كیھ تي ھاوس ، سي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  ماھاراشترا ، الھند   ٤٠٠  ٠١٣
NAME: Balkrishna Industries Ltd. 
ADDRESS: BKT House, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower 
Parel, Mumbai – 400 013 Maharashtra, India 

 

  

 

 



 :لصحیفة رقم ا ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٧٢ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .في . شركة یورول بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھولندا دي ایھ نیجفیردال  ٧٤٤٢،  ١٢انیرجیسترات : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Eurol  B.V.  

ADDRESS: Energiestraat  12  7442  DA  NIJVERDAL The Netherlands  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي  :الكامل لصاحب الطلب االسم 

  أیھ بي ، ایل اوف مان  ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: قم اإلعالن ر

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بورت ، باالساال ، اي ام بي فری ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٦/٢٠١٧:تاریخھ  ٧٤٣١٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TAHA KARGO DIS TICARET ANONIM SIRKETI 
ADDRESS: Yeniceriler Caddesi, Mustafapasa Han, No: 71, Kat: 3-4, Oda No. 18-23-4A, Beyazit, Fatih – 
Istanbul / Turkey 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٣٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  نوفارتس ایھ جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  یسراسو –باسل  ٤٠٠٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Novartis AG 

ADDRESS: 4002 Basel – Switzerland . 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٩/٨/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٥٣٥ : رقم الطلب 

 )د  -٢٤)(ا ب ج د  -٢٢)(ا ب ج د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ، لیمتد .زیجیانغ ھایلید نیو ماتیریل كو  :حب الطلب االسم الكامل لصا

  جینغبیان زون ، ماكیاو تاون ، ھاینینغ ستي ، زیجیانغ ، الصین : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.  

ADDRESS: Jingbian Zone, Maqiao Town, Haining City, Zhejiang, China. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣ند أیھ ا ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٨ : رقم الطلب 

 )ب ج  ا -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨:تاریخھ  ٧٥٧٢٦: 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 

   :طلب االسم الكامل لصاحب ال

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC. 

ADDRESS: P.O. BOX 4115 SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٧٣ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٥( :الصنف والمادة 

 فة السلع الداخلة بالصف أعالهكا :وصف البضاعة 

  مكتب سلیم عباس جواد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٨٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

  

  

  



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٥٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: لعنوان الكامل لصاحب الطلب ا

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨ :تاریخھ  ٧٥٩٥٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة بان فیت باندرما المساھمة لصناعة االعالف والفیتامینات  :لب االسم الكامل لصاحب الط

  تركیا/ بالیكسیر / باندرما    ٢٠٨Aرقم . زقاق عمرلي . حي عمرلي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :لصنف والمادة ا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  دنھل توباكو اوف لندن لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Dunhill Tobacco of London Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  سیلجین كوربوریشن :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  میت ، نیو جیرسي  ، الوالیات المتحدة االمریكیةاس ٠٧٩٠١ موریس افنیو ٨٦: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue 07901 Summit , NJ, USA 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  االید دومیك سبرتس اند واین لمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تحدةار اس ، المملكة الم ٩  ٦جانسیلرز رود ، لندن دبلیو  ٧٢شیفاز ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Allied Domecq Spirits & Wine Limited 

ADDRESS: Chivas House , 72 Chancellors Road , London W6 9RS, United Kingdom 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٤١( :الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعاله كافة السلع :وصف البضاعة 

  الي لیلي اند كومباني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  لیلي كوربوریت سنتر ، اندیانا بولیس ، اندیانا الوالیات المتحدة االمریكیة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Eli Lilly and Company  

ADDRESS: Lilly Corporare Center Indianapolis, Indiana USA  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  انك ) اي تي ام(جاب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٤١٠٥، سان فرانسیسكو ، كالیفورنیا  فولسوم ستریت ٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Gap (ITM) Inc . 

ADDRESS: 2 Folsom Street San Francisco, California 94105 United States  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٠ : رقم الطلب 

 )ب  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شیل براندز انترناشیونال ایھ جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بار ، سویسرا ٦٣٤٠باریرمات ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SHELL BRANDS INTERNATIONAL  AG 

ADDRESS: Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٦٠ : رقم الطلب 

 )و  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  داو اكروساینس ال ال سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  ٤٦٢٦٨ابولي ، اندیانا زیونسفیل رود اندیان ٩٣٣٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Dow Agrosciences , LLC 

ADDRESS: 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268 U.S.A. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٧ : رقم الطلب 

 )ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 
ADDRESS: HOSNUDIYE MAHALLESI KIZILCIKLI MAHMUT PEHLIVAN CD. ETI PLAZA NO: 11 
TEPEBASI ESKISEHI TURKIYE . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: الن رقم اإلع

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٨ : رقم الطلب 

 )ح ط ي ق  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ETI GIDA SAN. VE TIC.A.S. 
ADDRESS: HOSNUDIYE MAHALLESI KIZILCIKLI MAHMUT PEHLIVAN CD. ETI PLAZA NO: 11 
TEPEBASI ESKISEHI TURKIYE . 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٩١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة تات لصناعة الصابون والغلسیرین والمواد الكیمیائیة وتجارتھا المساھمة  :الطلب  االسم الكامل لصاحب

  تركیا / غازي عنتاب / شھید كامل  ٣٣رقم  –جادة الوالي معمر غوالر  –المنطقة الصناعیة الثالثة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 
ADDRESS: 3. Organize Sanayi Bolgesi, Vali Muammer Guler Bulvari, No. 33 Sehitkamil / Gaziantep 
TURKEY 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٨ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٢١)(ا ب ج  -٢٠)(أ  -١٩)(ح ط  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اي . روكا سانیتاریو ، اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  اسبانیا  ) ئي اس ( برشلونة  ٠٨٠٢٩،  ٥١٣دایاكونال ، . اي في : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ROCA SANITARIO , S.A.  

ADDRESS: Av . Diagonal , 513  08029 BARCELONA (ES) 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  دنھل توباكو اوف لندن لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Dunhill Tobacco of London Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :نف والمادة الص

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  لمتد ) اي بي (شیفاز ھولدنكز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دي واي ، سكوتلندة ، المملكة المتحدة ٤  ٣رینفرو رود ، بیزلي ، رینفروشایر ، بي اي ١١٣ -١١١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Chivas Holdings (IP) Limited 

ADDRESS: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3  4DY , Scotland, United Kingdom 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 اخلة بالصف أعالهكافة السلع الد :وصف البضاعة 

  لمتد) اي بي (شیفاز ھولدنكز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دي واي ، سكوتلندة ، المملكة المتحدة٤  ٣رینفرو رود ، بیزلي ، رینفروشایر ، بي اي ١١٣ -١١١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Chivas Holdings (IP) Limited 

ADDRESS: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3  4DY , Scotland, United Kingdom 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  سیلجین كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue 07901 Summit , NJ, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

NAME: British American Tobacco (Brands) Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٦ : رقم الطلب 

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

 افة السلع الداخلة بالصف أعالهك :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Ferrero S.P.A., 

ADDRESS: Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, Italy  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤١ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :لصنف والمادة ا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كونكي ماركتنك  جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  مورس ، المانیا  ٤٧٤٤١و  ١٠٠بیرلر ستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: KONCI Marketing GmbH 

ADDRESS: Baerler Strasse 100. 47441 Moers Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  سیلجین كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Celgene Corporation 

ADDRESS: 86 Morris Avenue 07901 Summit , NJ, USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٥ : رقم الطلب 

 )و  -٤٢)(و  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شیل براندز انترناشیونال ایھ جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بار ، سویسرا ٦٣٤٠باریرمات ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SHELL BRANDS INTERNATIONAL  AG 

ADDRESS: Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٥٣ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: METCO (MIDDLE EAST TOBACCO CO.) LIMITED 

ADDRESS: 1, Dositheos Street, Soleas Building, 3rd Floor, Nicosia, Cyprus 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ي كوتس ، لمتدجي اند ب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أي أل ، سكتلندة  ١  ٢جورج سكویر ، كالسكو  جي ١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: J. & P. Coats, Limited  

ADDRESS: 1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :صنف والمادة ال

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  بي جي ، انكلترا٢أر  ٢تمبل بلیس ، لندن ، دبلیو سي  ٤كلوب ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: British American Tobacco (Brands) Limited 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٧٣ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .م.م.شركة ادخنة النخلة شركة مساھمة مصریة ش :سم الكامل لصاحب الطلب اال

  مصر –القاھرة  –شارع سلیمان الحلبي االزبكیة  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E.  

ADDRESS: 3 Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairo, Egypt 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧:  رقم اإلعالن

 ٢٥/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٦٩ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٢١)(ا ب د  - ٢٠)(ا ھـ ك ل  -٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  توتو لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شي ، الیابان  –كو ، كیتاكیوشو  –كوكیوراكیتا جوم ،  -٢، ناكاشیما  ١-١رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TOTO LTD. 

ADDRESS: No.  1-1,  Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :اعة وصف البض

  لمتد) اي بي (شیفاز ھولدنكز  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  دي واي ، سكوتلندة ، المملكة المتحدة٤  ٣رینفرو رود ، بیزلي ، رینفروشایر ، بي اي ١١٣ -١١١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Chivas Holdings (IP) Limited 

ADDRESS: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3  4DY , Scotland, United Kingdom 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٢ : 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 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: MERZ  PHARMA GMBH & Co. KgaA 

ADDRESS: Echenheimer Landstr . 100  60318 Frankfurt IM, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٠ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كیتو كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كون ، یاماناشي ، الیابان  –و ناكاكوما ج –تسویجیاري شوا  ٢٠٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: KITO CORPORATION 

ADDRESS: 2000 Tsuijiarai Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi, Japan 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠١ : رقم الطلب 

 )ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 لسلع الداخلة بالصف أعالهكافة ا :وصف البضاعة 

  .اي . بي . بیریللي تایر اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  میالنو ، ایطالیا  ٢٠١٢٦  ٢٥فیالي بییرو ئي البرتو بیریللي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pirelli Tyre S.P.A. 

ADDRESS: Viale Piero e Alberto Pirelli 25  20126 Milan, Italy 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٢٤ : رقم الطلب 

  )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Ajanta Pharma Limited 

ADDRESS: Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), Mumbai  400 067, India. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : الطلب  العنوان الكامل لصاحب

NAME: Ajanta Pharma Limited 

ADDRESS: Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), Mumbai  400 067, India. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٨/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٢٦١٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٦)(ا ب  -٣٥( :الصنف والمادة 

 داخلة بالصف أعالهكافة السلع ال :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Willis Group Limited 

ADDRESS: 51 Lime Street London EC3M 7DQ United Kingdom 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٦٦ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٦٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ھنینكر براو اي جي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  فرانكفورت ، المانیا ٦٠٥٩٨،  ١٨٥دارمستادنز الندستراب : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Henninger Brau AG 

ADDRESS: Darmstadter Landstrabe 185, 60598 Frankfurt / GERMANY 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٨٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -١٦)(ا ب ج د و  -٥)(ا ب ج د  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : حب الطلب العنوان الكامل لصا
NAME: BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK URUNLER TEMIZLIK INSAAT SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI 
ADDRESS: Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi, Anavarza Caddesi No: 3, Saricm – Adana / TURKEY 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: ریخھتا  ٧٦٠١٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Ajanta Pharma Limited 

ADDRESS: Ajanta House, Charkop, Kandivli (W) Mumbai 400 067 India. 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: اإلعالن رقم 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٩٤ : رقم الطلب 

 )أ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .، لیمتد .تیانجن داكو كیمیكال كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو بنھاي نیو اریا تیانجن الصین ، اكسینھوا رود تان ١. رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD. 

ADDRESS: No. 1, XingHua Road, TangGu, Binhai New Area, Tianjin, China 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٩٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  االمارات العربیة المتحدة  –راس الخیمة  –المنطقة الحرة  –الجزیرة الحمراء : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :صحیفة رقم ال ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٠ : رقم الطلب 

 ) أ -٨)(ا ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .، ال تي دي .كراون انفستمنت جروب كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .جمھوریة الصین الشعبیة  ٣٢١٠٠٠ریال ، ازھیجیان جیوفنج ستریت ، جینھوا اندست ٦٣٦رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Crown Investment Group Co., Ltd. 

ADDRESS: No. 636 Jiufeng Street, Jinhua Industrial Zone, Zhejiang 321000 P.R. China. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :نف والمادة الص

 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٥٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: احب الطلب العنوان الكامل لص

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠١ : رقم الطلب 

 )ح ط  -٣٠( :الصنف والمادة 

 لداخلة بالصف أعالهكافة السلع ا :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  ١٣٦٧: م اإلعالن رق

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٢٤ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة محمد نبیل عرمان وعصام وعامر العمري  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جمھوریة العربیة السوریة ال: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٤ : رقم الطلب 

 )و ز ح ط  - ٤٢)(ا ب ج د ھـ و ز 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: اریخھت  ٧٥٨٩٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  میرك شارب اند دوم كورب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٠٨٨٨٩وان میرك درایف ، وایتھاوس ستایشن ، نیو جرسي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Merck Sharp & Dohme Corp 

ADDRESS: One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of America 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩١ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :اعة وصف البض

  .اي . بي . ستیفانو ریتشي اس  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایطالیا -)فیرنزي ( فیسول  ٥٠٠١- ١٧١فیا فاینتینا ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: STEFANO RICCI  S.P.A. 

ADDRESS: VIA FAENTINA 171 50010  FIESOLE (FLORENCE), ITALY 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٤ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ACCOR 

ADDRESS: 110 Avenue de France 75013 Paris  FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٢ : 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: طلب العنوان الكامل لصاحب ال

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٨ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٤ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٣ : رقم الطلب 

 )ا ب  - ٤٢)(ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كارلسون ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 
، الوالیات المتحدة  ٨٢٤٩ – ٥٥٤٥٩، مینابولیس ، مینیسوتا  ٥٩١٥٩كارلسون باركواي ، صندوق برید : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  المریكیة ا
NAME: Carlson, Inc. 

ADDRESS: Carlson Parkway , P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459 – 8249 

 

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٢ : رقم الطلب 

 )و  -٥)(ا ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

  محمد نزار حبوب بن محمد اسامھ  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ریف دمشق  -بیت سحم  –سوریا : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٦ : رقم الطلب 

 ) ا ب ج -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  تیشیر اند صنز ، لیمتد . دبلیو ام  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أر جي ، اسكتلندا ٥ ٢غالسكو جي، اس تي فینسنت ستریت  ٣١٠دالمور ھاوس ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Wm. Teacher & Sons, Limited  

ADDRESS: Dalmore House 310 St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG Scotland  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠١ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .فوودز ، انك تایسون  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٧٢٧٦٢، اریزونا  ، سبرنغدیلدون تایسون باركواي ٢٢٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Tyson Foods Inc. 

ADDRESS: 2200 Don Tyson Parkway, Springdale, AR 72762 , U S A 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٩ : م الطلب رق

 )ب ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ،.ویستیرن دیجیتال تكنولوجیز ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٩٢٦١٢ ، ایرفین ، كالیفورنیا ١٠٠میشلسن درایف ، سویت  ٣٣٥٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Western Diqital Technologies, Inc., 

ADDRESS: 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, United States of America 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :صنف والمادة ال

 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٥ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ل.م.شركة شاتو كفریا ش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بیروت ، لبنان  ٥٧٦٨/١٦: ب.ص) فتال(لفیل ، شارع داوود عمون ، بنایة دولفن سن ا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CHATEAU KEFRAYA sal  
ADDRESS: SIN EL FIL – DAOUD AAMOUN STREET DOLPHIN BUILDING – PO BOX. 16- 5768 
BEIRUT – LEBANON  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٥ : 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  –نوبل  –الفرید : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Bayer Intellectual Property Gmbh 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  انتربرایس ھولدنكز ، اي ان سي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  – ٦٣١٠٥یزوري كوربوریت بارك درایف ، سانت لویس م ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Enterprise Holdings, Inc. 

ADDRESS: 600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 63105 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٥٥ : 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 – ٤٨٢٥٦، سیتي اوف دیترویت ، ستیت اوف میتشغان  رنایسانس سنتر 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٤ : الطلب رقم 

 )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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩١٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة  وصف

  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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Grammus Trading Ltd. 

ADDRESS: Arch Makarios III,223 Avenue Court, Limassol – Cyprus 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٩٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ربوریشنمیتسوبیشي تانابي فارما كو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الیابان  –كو ، اوساكا  –جوم ، جو  -٣ماجي  –دوشو  ١٠ -٢: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Mitsubishi TANABE Pharma Corporation 

ADDRESS: 2-10, Dosho–machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٢٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 

ADDRESS: 105 Digital Drive, Novato, California USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧:  رقم اإلعالن

 ٢٠/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٢٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 

ADDRESS: 105 Digital Drive, Novato, California USA 

 

  

   



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٨ : رقم الطلب 

 )ط  -٣٠)(ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Johnson & Johnson 

ADDRESS: One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick , NJ  

 

  

  
 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٧٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ھ الیاس یوسف رسام عبداالل :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االردن   –عمان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  ، 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٧ : 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: ل لصاحب الطلب العنوان الكام

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٠٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 الداخلة بالصف أعالهكافة السلع  :وصف البضاعة 

  ابوت برودكتس اوبریشنز اي جي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، سویسرا٤١٢٣، اولشویل ١٢٧ھیجنھیمرماتویج : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Abbott Products Operations AG 

ADDRESS: Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: م اإلعالن رق

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٨٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  انتربرایس ھولدنكز ، اي ان سي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة – ٦٣١٠٥نت لویس میزوري كوربوریت بارك درایف ، سا ٦٠٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Enterprise Holdings, Inc. 

ADDRESS: 600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 63105 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :لبضاعة وصف ا

  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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٨٧ : 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 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩٢ : 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: ب الطلب العنوان الكامل لصاح

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧:  رقم اإلعالن

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٤ : رقم الطلب 

 )ج  -٤٢)(ا ب  - ٤١)(ا ب ج ھـ ز ح ط  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  المانیا –اانجلھایم  ٥٥٢١٨: طلب العنوان الكامل لصاحب ال

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٣ : رقم الطلب 

 )ب ھـ و ز  -٢٩( :الصنف والمادة 

 داخلة بالصف أعالهكافة السلع ال :وصف البضاعة 

  دي ام كي دویتش میلشكونتور جي ام بي اتش :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  زیفین ، المانیا ٢٧٤٠٤، ٢٧ستراسھ  اندستري: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

ADDRESS: Industriestr. 27, 27404 Zeven, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: إلعالن رقم ا

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٢ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٦٧ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: ریخھتا  ٧٥٩٦٨ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨٠ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٦٣ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ضاعة وصف الب

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lafarge S.A., 

ADDRESS: 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, France 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٩/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٦٦٤ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Lafarge S.A., 

ADDRESS: 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, France 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٧٠ : الطلب  رقم

 )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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٨١ : 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: صاحب الطلب العنوان الكامل ل

NAME: Boehringer Ingelheim International GmbH 

ADDRESS: 55218 Ingelheim – GERMANY. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٧١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 اخلة بالصف أعالهكافة السلع الد :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. 

 

  

 

 



 :الصحیفة  رقم ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٩٠ : رقم الطلب 

 )ب ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ،.ویستیرن دیجیتال تكنولوجیز ، انك  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٢٦١٢ن ، كالیفورنیا ، ایرفی ١٠٠میشلسن درایف ، سویت  ٣٣٥٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Western Diqital Technologies, Inc., 

ADDRESS: 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٦/٣/٢٠١٦: تاریخھ  ٧١٨٦٩ : رقم الطلب 

 )ج و ح  -٤٢)(أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Emergent Product Development Seattle, LLC 

ADDRESS: 2401 4th Avenue, Suite 1050, Seattle, Washington 98121 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٦٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

NAME: Vanguard Trademark Holdings  USA , LLC 

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

 

  

  

 



 :فة رقم الصحی ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٥٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ج د  -١٨( :الصنف والمادة 

 لة بالصف أعالهكافة السلع الداخ :وصف البضاعة 

  اف ام تي ام  دیستریبیوشن ال تي دي :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  أیھ بي ، ایل اوف مان ٢ ٩بي فریبورت ، باالساال ، اي ام  ٣أیھ اند  ٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: FMTM Distribution Ltd. 

ADDRESS: 3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٤٩ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ و  -٢٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CALCADOS RAMARIM LTDA 

ADDRESS: RUA ANGRA DOS REIS, 171, BAIRRO DAS ROSAS – NOVA HARTZ – RS – BRASIL. 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٥٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة زیر المساھمة لصناعة وتجارة الزیت :ب الطلب االسم الكامل لصاح
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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

  ٦/٣/٢٠١٨:تاریخھ  ٧٥٧٩٥ : م الطلب رق

 )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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩٠ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٩٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  جنرال موتورز  ال ال سي :م الكامل لصاحب الطلب االس
، 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٣٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

    :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  :  العنوان الكامل لصاحب الطلب

NAME: ACCOR 

ADDRESS: 110 Avenue de France 75013 Paris  FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٧/١٠/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٧١٣ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ناجي المحدودةشركة ال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بارك رویال رود  ٤٩- ٤٧المملكة المتحدة ، لندن ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ALNAJI LIMITED 

ADDRESS: 47-49 Park Royal Road, London,UK 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٩/٧/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٤٤١٥ : رقم الطلب 

 )و  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الناجي المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بارك رویال رود ٤٩- ٤٧المملكة المتحدة ، لندن ، : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ALNAJI LIMITED 

ADDRESS: 47-49 Park Royal Road, London,UK 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: الن رقم اإلع

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٨ : رقم الطلب 

 )ا ب ھـ  -١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  )معادن(شركة التعدین العربیة السعودیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  )١١٥٣٧(الریاض الرمز البریدي رقم )  ٦٨٨٦١(یة ، الریاض ، صندوق برید رقم المملكة العربیة السعود: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٣ : رقم الطلب 

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

 ف أعالهكافة السلع الداخلة بالص :وصف البضاعة 

  كیھ جي . بیلیكان فیرتریبسیجیسیلشافت ام بي اتش اند كو  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ھانوفر ، المانیا  ٣٠١٦٣،  ٩ویرفتستراسھ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pelikan Vertriebsgesellschaft m b H & Co. KG 

ADDRESS: Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٢ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٢)(ا ب ج د ھـ و  -٣١)(ب ج د ھـ و ز ح ط ك ل م ن س ف ص ق  - ٣٠)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة سعید محمد عبید بن زقر وشركاه المحدودة  :لصاحب الطلب االسم الكامل 

  ، المملكة العربیة السعودیة  ٢١٤١١جدة  ٥٤ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٥/١/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٤٣٥ : رقم الطلب 

 )ب ج  ا -٢١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: ZOJIRUSHI CORPORATION. 

ADDRESS: 20-5, TENMA  1-CHOME,  KITA-KU,  OSAKA,  JAPAN.  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٧: تاریخھ  ٧٣٧٢٨ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  بریتانیا  اندستریز لیمتد  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ، والیة غرب البنغال ، الھند ٧٠٠ ٠١٧ –أیھ ، ھنغرفورد ستریت ، كلكتا   ٥/١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Britannia Industries Limited  

ADDRESS: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata – 700 017 State of West Bengal, India 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٦٩٨ : رقم الطلب 

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

 سلع الداخلة بالصف أعالهكافة ال :وصف البضاعة 

  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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٠١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   راوخ فروشتستافت جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  رانكویل ، النمسا  ٦٨٣٠،  ١ النجاسي: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: RAUCH Fruchtsafte GmbH 

ADDRESS: Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٠٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :السم الكامل لصاحب الطلب ا

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: N.V. Nutricia  

ADDRESS: Eerste Stationsstraat 186 – 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩١٣ : رقم الطلب 

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

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BA&SH 

ADDRESS: 52/54 rue des Tournelles 75003 Paris, France  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LG CHEM, LTD.  

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: عالن رقم اإل

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩١٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -١٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  غو ، سیئول ، جمھوریة كوریا –، دونغجاك ) دونغ –دیبانغ سن(جیل ،  – ٥رو   –، بورامي ١٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: WOORIM FMG CO., LTD. 

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٠٧ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :المادة الصنف و

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC. 

ADDRESS: Zone Industrielle du Chancet, 63530 VOLVIC, FRANCE 

 

  

 

 



 :حیفة رقم الص ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٤ : رقم الطلب 

 )ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Keune IP B.V. 

ADDRESS: Koningsweg 15, NL-3762 EA Soest, The Netherlands 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٥٤ : 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  –ن عما: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨١٢ : رقم الطلب 
) ا ب  -٢٨)(ا ب ج ھـ و -٢٥)(ا ب ج د -٢٤)(ا ب د -١٨)(ا ب ج ھـ و ز ط ي ك ل -١٦)(ب ج  -١٤)(ا ب ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 )ز  -٤٢)(ا ب ج د  -٤١)(ا ج  -٣٩)(أ  -٣٨)(ب ج  -٣٧)(ا ب ج  -٣٦)(ا ب ج  - ٣٥(
 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Verizon Trademark Services LLC  

ADDRESS: 1320 North Court House Road, 9th Floor Arlington, Virginia 22201 USA  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩١٨ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧١٢ : رقم الطلب 

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

 ة السلع الداخلة بالصف أعالهكاف :وصف البضاعة 

  كانون كابوشیكي كایشا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، طوكیو ، الیابان  –تشومي ، اوھتا  -٣شیموماروكو  ٢-٣٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CANON KABUSHIKI KAISHA  

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/١١/٢٠١٦: تاریخھ  ٧٣١١٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة كاتر بیلر انك   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: CATERPILLAR INC . 

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

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٤/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٢٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :البضاعة وصف 

  انترنایشنال ماسیس تاباك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ١٠/ شارع كورتسارانایین  –المنطقة الصناعیة  –مدینة ماسیس : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٥/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٣٤ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كلمنس كوشلر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: Clemens Kuchler 

ADDRESS: EifelstraBe 18  65812 Bad Soden Germany 

 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٥/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٣٢ : رقم الطلب 

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اندلسكیسلشافت أم بي أتشتیكنیسش ھ –میدي بلس تي ئي سي میدیزینیسش  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME: MEDI plus TEC Medizinisch – technische Handelsgesellschaft mbH 

ADDRESS: Baerler Strasse 100, 47441 Moers, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٩٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج ح ط  -٣٠)(د ھـ و ز  - ٢٩)(ب  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  الكتالیسغروب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  فرنسا  –الفال  ٥٣٠٠٠رو ادولف بیك ،  ١٠: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: GROUPE LACTALIS  

ADDRESS: 10 Rue Adolphe BECK, 53000 LAVAL, FRANCE 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٩٧ : رقم الطلب 

 )و  -٤٢)(ا ب  -٣٦)(ا ب ج ھـ  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 
زیوریجو كومبانجي دي )(زیورخ كومباجني دي،اشورانسیز اس اي. (كیسلشافت اي جي -زیورخ فیرسیشرونكس :مل لصاحب الطلب االسم الكا

  ).زیورخ كومبانیا دي سیكوروس اس اي)(زیورخ انشورانس كومباني لیمتد)(اسیسورازیوني اس اي
  زیورخ ، سویسرا  ٨٠٠٢،  ٢مایثنكواي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Compagnie d`Assurances SA)(Zurigo Compagnia 
di Assicurazioni SA)(Zurich Insurance Company Ltd)(Zurich Compania de Seguros SA) 
ADDRESS: Mythenquai 2, 8002 Zurich, Switzerland  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٠٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ح  - ٤٢)(ا ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  .في . سي دبلیو ترافل ھولدنكز ، ان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  اكس اس ، ھولندا  ١١٢دیمن ،  ٥٨بیلدنك ابولو ویسلویركنغ : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: CW Travel Holdings, N.V. 

ADDRESS: Building Apollo Wisselwerking 58 Diemen, 1112 XS, Netherlands  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٩٣ : رقم الطلب 

 )ا ب ج ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :لبضاعة وصف ا

  .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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٠٩ : رقم الطلب 

 )ھـ ز  -١١)(أ  -٥)(ج  -٣( :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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :الطلب االسم الكامل لصاحب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Procter & Gamble Company 

ADDRESS: One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202 USA 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١١٢ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GMBH & Co. KG 

ADDRESS: Winsbergring 12-22  22525 Hamburg, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١١٣ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٢١)(ا ب  -٨)(ا ج  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Pierre CARDIN  

ADDRESS: 59, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS, France 

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١١١ : رقم الطلب 

 )أ  -٨( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: The Gillette Company  

ADDRESS: One Gillette Park , Boston, Massachusetts 02127, United States of America 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١١٠ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : الكامل لصاحب الطلب العنوان 

NAME: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GMBH & Co. KG 

ADDRESS: Winsbergring 12-22  22525 Hamburg, Germany 

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٦٩ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٧٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل تاج الوزیر لتعبئة وتغلیف مواد التنظیف  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٩٣ : رقم الطلب 

 )د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المحدودة شركة باموك لصناعة االنابیب البالستیكیة والبروفیل واحتیاجاتھا :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سلیمانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٢٩ : رقم الطلب 

 )د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  لصناعة االنابیب البالستیكیة والبروفیل واحتیاجاتھا المحدودة شركة باموك :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سلیمانیة –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٣٠ : رقم الطلب 

 )ا ب ج  -٣٤( :الصنف والمادة 

 السلع الداخلة بالصف أعالهكافة  :وصف البضاعة 

  الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/١/٢٠١٦: تاریخھ  ٧١٣٩٩ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة حوض الكوثر للمشروبات الغازیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الحي الصناعي  –كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١١٧ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل طھ علي خضیر لمنتوجات االلبان  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ابو غریب –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٧٤٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٤٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ؤولیة شركة مدار السنة لالكالت السریعة والتجھیزات الغذائیة والتجارة العامة محدودة المس :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النجف االشرف –العراق : احب الطلب العنوان الكامل لص

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٥٣ : رقم الطلب 

 )ب ط  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  والتوزیع المحدودة  شركة دار المرشد للنشر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٣٧ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  الذرة والبطاطا جبس زایر النتاج  معمل داود عبد :لطلب االسم الكامل لصاحب ا

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ج  -٢( :الصنف والمادة 

 بالصف أعالهكافة السلع الداخلة  :وصف البضاعة 

  شركة الروان لالصباغ المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  القادسیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥١ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة نبع الفراتین للمشروبات الغازیة والمیاة الصحیة والعصائر المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  جرف النداف  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ   ٧٥٩١٧: طلب رقم ال

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة بلد لتعلیب المنتجات الغذائیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٩/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٠٤ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة السفیر لطحن الحبوب المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩١٩ : 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  –سلیمانیة  –العراق : ب الطلب العنوان الكامل لصاح

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٢٠ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل جیاو لمنتجات االلبان والمثلجات :لب االسم الكامل لصاحب الط

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

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٤١ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :اعة وصف البض

  معمل كربالء النتاج المنظفات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الحي الصناعي  –كربالء  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٦٥ : رقم الطلب 

 )أ  -١٦( :صنف والمادة ال

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  مكتب اكرام احمد رحیم  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الجمھوریة  –كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٩٤٧ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د ھـ  -١٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  مطبعة المغرب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  البتاوین –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :یفة رقم الصح ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٥٩ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة الفوز النتاج وتعبئة المواد الغذائیة المحدودة   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   جمیلة الصناعیة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥٥٩ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  مجرشة نبع الفرات ونبع الیاسمین  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النجف  –العراق : طلب العنوان الكامل لصاحب ال

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  حي السویس شارع الزھور  –الموصل  –نینوى  –العراق : نوان الكامل لصاحب الطلب الع

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب  :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :لبضاعة وصف ا

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٧ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٢٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : عنوان الكامل لصاحب الطلب ال

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٣٠ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :ل لصاحب الطلب االسم الكام

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٣١ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :بضاعة وصف ال

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٣٢ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: قم اإلعالن ر

 ٢٠/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٣٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٦٤ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المصرف العراقي للتجارة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : وان الكامل لصاحب الطلب العن

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٦٥ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  اقي للتجارةالمصرف العر :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٦٦ : رقم الطلب 

 )ا ب ج د  -٣٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  المصرف العراقي للتجارة :لب االسم الكامل لصاحب الط

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٣٠/١/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٤٢٥ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  الطیف االسالمي  مصرف شركة :مل لصاحب الطلب االسم الكا

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٤٢ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٣٠( :الصنف والمادة 

 هكافة السلع الداخلة بالصف أعال :وصف البضاعة 

  مكتب حسن الصراف  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النجف  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٢/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٤٨ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 ف أعالهكافة السلع الداخلة بالص :وصف البضاعة 

  معمل الضیافة النتاج المیاه الصحیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الدیوانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣١٠ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :ة وصف البضاع

  معمل الفاضل النتاج الطحین  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  السماوة  –المثنى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٥٦ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٧( :دة الصنف والما

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل فھمي شكور نامق   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٧( :لصنف والمادة ا

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل فھمي شكور نامق   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦١٥٥ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل فھمي شكور نامق   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٧/٣/٢٠١٨: اریخھت  ٧٦٠٥٤ : رقم الطلب 

 )ح  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الفضل النتاج المخلالت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  النیل  –بابل  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٨٥ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

  التاجي –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٠٤ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة خیرات السبطین للتجارة والمقاوالت العامة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء المقدسة  –العراق : لعنوان الكامل لصاحب الطلب ا

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٠٣ : رقم الطلب 

 )ھـ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  خیرات السبطین للتجارة والمقاوالت العامة شركة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء المقدسة –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٧٤ : رقم الطلب 

 )أ  -٩( :الصنف والمادة 

 ف أعالهكافة السلع الداخلة بالص :وصف البضاعة 

  معمل احمد جمال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  حي السالم  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٥٧ : رقم الطلب 

 )ا ب  -٣( :الصنف والمادة 

 لسلع الداخلة بالصف أعالهكافة ا :وصف البضاعة 

  التاجر احمد ابراھیم جوده  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الصویرة  –واسط  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٦ : رقم الطلب 

 )ج  -٦( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة طیبة الشام للتجارة العامة محدودة المسؤولیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٦/٢/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٥١٥ : رقم الطلب 

 )ز  -١١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة طیبة الشام للتجارة العامة محدودة المسؤولیة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :یفة رقم الصح ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٠٧٦ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الخلیج العربي النتاج المیاه الصحیة والعصائر  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٨٣ : رقم الطلب 

 )ا د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل غیاث الدین ھادي وشریكھ النتاج الرول الزراعي والقصبات اللدائنیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك  –العراق : وان الكامل لصاحب الطلب العن

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٨٤ : رقم الطلب 

 )ا د  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  ھادي وشریكھ النتاج الرول الزراعي والقصبات اللدائنیةمعمل غیاث الدین  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كركوك –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

 

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٤/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٤٢٦ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 الصف أعالهكافة السلع الداخلة ب :وصف البضاعة 

  معمل الشمس النتاج المكسرات  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الدیوانیة  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٤/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٥٣١ : رقم الطلب 

 )أ  -٢٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل الشمار النتاج لالطعمة الجاھزة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كربالء  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٩/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٤٢١: رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة بحر النوارس للصناعات الغذائیة ومشروبات الطاقة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٩/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٤١٧ : ب رقم الطل

 )أ  -٣٨( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة افق المدى لالتصاالت المتنقلة محدودة المسؤولیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: اإلعالن رقم 

 ٧/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٩١ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل اثار النمرود النتاج اكیاس النایلون  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  نینوى   –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٣٩٠ : رقم الطلب 

 )ا ب  -١٧( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل اثار النمرود النتاج اكیاس النایلون :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  نینوى   –العراق : صاحب الطلب العنوان الكامل ل

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٤٧٨ : رقم الطلب 

 )ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  س البطاطا والذرة معمل العراق الجدید النتاج جب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عویریج الصناعیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٥٨٩٤ : رقم الطلب 

 )ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة التاج للمشروبات الغازیة المحدودة  :سم الكامل لصاحب الطلب اال

  الحي الصناعي  –التامیم  –كركوك  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٤/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٢٧٣ : رقم الطلب 

 )ب  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة بریق اللؤلؤة لتنقیة وتعبئة المیاه المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٨/٩/٢٠١٤: خھتاری  ٦٧٦٥٢   : رقم الطلب 

 )ا ب ج ھـ و ح  -٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

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

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

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/١٠/٢٠١٥: تاریخھ  ٧٠٨٨٨ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(ح  -٣٠( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل خیرات العراق النتاج جبس الذرة والبطاطا  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٧/١٠/٢٠١٥: تاریخھ  ٧٠٧٣٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة علي بابا للمنتجات الغذائیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الزعفرانیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١/٩/٢٠١٥: تاریخھ  ٧٠٥٤٩ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  شركة علي بابا للمنتجات الغذائیة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الزعفرانیة –بغداد  –العراق : الطلب  العنوان الكامل لصاحب

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٦٦٠٣ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١)(أ  -٥( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  نتاج زیوت االعشابمعمل العماد ال :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٠/٢/٢٠١٤: تاریخھ  ٦٦٦٠٢ : رقم الطلب 

 )أ  - ٣١)(أ -٥( :الصنف والمادة 

 خلة بالصف أعالهكافة السلع الدا :وصف البضاعة 

  معمل العماد النتاج زیوت االعشاب :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  شارع الزھور حي السویس –الموصل  –نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  

 

  

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠١١: تاریخھ  ٦٠٥٥٤ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :صنف والمادة ال

 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠١١: تاریخھ  ٦٠٥٥٥ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  كوت بیفریجیز انك :ب االسم الكامل لصاحب الطل

  ، 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠١١: تاریخھ  ٦٠٥٥٦ : 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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٦/١١/٢٠١٣: تاریخھ  ٦٦٠١١ : رقم الطلب 

 )ب ج  -٣٢( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :عة وصف البضا

  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  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ١٦/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٤٤٩ : رقم الطلب 

 )أ  -١٩( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل جص محمود احمد خورشید  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ناحیة لیالن / بنجة علي  ٤٩مقاطعة  ٣القطعة  –كركوك  –العراق : لكامل لصاحب الطلب العنوان ا

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

  

 



 :رقم الصحیفة  ١٣٦٧: رقم اإلعالن 

 ٢٨/٥/٢٠١٨: تاریخھ  ٧٦٥٦١ : رقم الطلب 

 )أ  -٣١( :الصنف والمادة 

 كافة السلع الداخلة بالصف أعاله :وصف البضاعة 

  معمل یاسر عبد النتاج الراشي والدبس والحالوة :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  نینوى  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRESS:  
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