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 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

 7;390 رلى انعاليح انجذيذج:  انعاليح  انًهغيح:رلى 

 80/9/7063 يح انجذيذج:تاريخ تسجيم انعال : تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

  رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فـــــــــي  7063/ب/::8 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

6/3/7062 

 ا ب ج د ( -8)االصُاف انًسجهح: )االصُاف انًهغيح:

  : انعاليح انًهغيحى صاحة اس
 Kosan Kozmetik San ve نطهة :االسى انجذيذ نصاحة ا

Tic A . S .  

  : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 
GOSB Ihsan Dede Cad. No: 133 Gebze :                                    انعُٕاٌ 

  Kocaeli Turkey  

 انًهغيحانعاليح 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح
 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم كًحتفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

  90;9; رلى انعاليح انجذيذج:  انعاليح  انًهغيح:رلى 

 7068/:/70 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: : تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : انًهغيح اٌ ٔجذخ تاريخ انشٓادج

  رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فــــــــي  7062/ب/7 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

80/7/7062 

 ا ب ج ( -88)االصُاف انًسجهح: )(االصُاف انًهغيح:

 سعذ اسٕ أراْا  االسى انجذيذ نصاحة انطهة :  : انعاليح انًهغيحى صاحة اس

  : اليح انًهغيحانععُٕاٌ صاحة 
حي  –تهكيف  –َيُٕٖ  –انعراق انعُٕاٌ انجذيذ نصاحة انطهة :

  انسالو 

 انًهغيحانعاليح 

 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 جذيذ:رلى االعالٌ ان :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

  3:2:2 رلى انعاليح انجذيذج: 3:700انعاليح  انًهغيح:رلى 

 2/8/7062 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: 67/8/7062: تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

 77/66/7062في  7062/ب/738رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فـــــــي  7062/ب/738 ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:رلى 
77/66/7062 

 ْـ ( -77)االصُاف انًسجهح: ْـ ( -77)االصُاف انًهغيح:

 يعًم انًختار الَتاج االنثاٌ  االسى انجذيذ نصاحة انطهة : يعًم رٔعح انًختار الَتاج االنثاٌ : انعاليح انًهغيحى صاحة اس

صالح انذيٍ  –انعراق  انعُٕاٌ انجذيذ نصاحة انطهة : اتٕ غرية  –تغذاد  –انعراق : غيحانعاليح انًهعُٕاٌ صاحة   

 انًهغيحانعاليح 

 

 
 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :0: :انمذيى انعذد 6898 :انمذيىرلى اإلعالٌ 

 رلى انعاليح انجذيذج: 2709: انعاليح  انًهغيح:رلى 

 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: 9/6/7066: تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  8/7069/;6 : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

  لرار انًحكًح تانتسجيم: رلى ٔتاريخ ;706/ب/22;رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:

 االصُاف انًسجهح:) ب ( -88)االصُاف انًهغيح:

 االسى انجذيذ نصاحة انطهة :  تشار جًيم حسميم  : انعاليح انًهغيحى صاحة اس

 انعُٕاٌ انجذيذ نصاحة انطهة :  انًُطمح انحرج  –َيُٕٖ  –انعراق  : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 

 انًهغيحانعاليح 

 

 

 
 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

 637;3 رلى انعاليح انجذيذج: انعاليح  انًهغيح:رلى 

 60/9/7062 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: : حتسجيم انعاليح انًهغي تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فـــــــي  7062/ب/898 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

80/7/7062 

 ب ( -88االصُاف انًسجهح:) االصُاف انًهغيح:

 : انعاليح انًهغيحى صاحة اس
 The Absolut Companyجذيذ نصاحة انطهة : االسى ان

Aktiebolag  

 انعُٕاٌ : Stockholm, Sweden 11797 : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 

 انًهغيحانعاليح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىإلعالٌ رلى ا

 7763: رلى انعاليح انجذيذج: انعاليح  انًهغيح:رلى 

 7066/;/2 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: : تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فــــــــي  ;706/ب/6069 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

72/:/7063 

 االصُاف انًهغيح:
ا ب ج د ْـ ٔ ز ط ن ل و ٌ س ف ص ق  -80االصُاف انًسجهح:)

 ر (

 .FFAUF S.Aاالسى انجذيذ نصاحة انطهة :  : انعاليح انًهغيحى صاحة اس

 : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 
231 Val des Bons Malades, L-2121 :ٌانعُٕا 

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 

 انًهغيحانعاليح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

 372:6 رلى انعاليح انجذيذج: انعاليح  انًهغيح:رلى 

 ;8/60/706 تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: : تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فــــــــي  7063/ب/2;7 رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

6:/;/7063 

 ا ب ج د ْـ ٔ ( -:7االصُاف انًسجهح:) االصُاف انًهغيح:

 DKH Retail Limitedاالسى انجذيذ نصاحة انطهة :  : انعاليح انًهغيحى صاحة اس

 : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 
Unit 60 The Runnings Cheltenham   : ٌانعُٕا 

Gloucestershire GL51  9NW United Kingdom 

 يحانًهغانعاليح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعاليح انًسجهح

 

 

 



 انًحكًح لرار تًٕجةانًسجهح  انعاليح تفاصيم تفاصيم انعاليح انًهغيح تًٕجة لرار انًحكًح

 انعذد انجذيذ: ;683 رلى االعالٌ انجذيذ: :انمذيى انعذد :انمذيىرلى اإلعالٌ 

 39:67 رلى انعاليح انجذيذج: 38299انعاليح  انًهغيح:رلى 

 2/7063/;تاريخ تسجيم انعاليح انجذيذج: 8/7063/;7 : تسجيم انعاليح انًهغيح تأريخ

  : تاريخ انشٓادج انًهغيح اٌ ٔجذخ

 62/7/7062فـــــي  7063/ب/99:رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تاالنغاء:
فـــــــــي 7063/ب/99: رلى ٔتاريخ لرار انًحكًح تانتسجيم:

62/7/7062 

 ا ب ج د ْـ ٔ ( -89االصُاف انًسجهح:) ب ( -89)االصُاف انًهغيح:

شركح خيراخ انًُافع نهتجارج انعايح ٔانُمم : انعاليح انًهغيحى صاحة اس
 انعاو 

 حتٕتاكٕ تريذيُغ ش . و .  3شركح او االسى انجذيذ نصاحة انطهة :

 –شارع احًذ  –زلاق انثالط  –تيرٔخ : انعاليح انًهغيحعُٕاٌ صاحة 
 انطاتك انثاَي  –ٌٕ تُايّ تيض –طثارِ 

، جثم عهي 6807:ٌ انجذيذ نصاحة انطهة :ارض رلى أس انعُٕا

 ، دتي ، االياراخ انعرتيح انًتحذج 

 انًهغيحانعاليح 

 

 
 

 

 انعاليح انًسجهح
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