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 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 36/70/3076ذأريخً :  13037 رلم انعالمح : ذيثساسم انعالمح : 

 وانصىف وانعىوان االسم خطأ في 32/4/3071 ( في553( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )13037سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . ادوايانصذيخ نهعالمح مثثد  نصىفوا وانعىوان االسمان  ديهفي 

 ا ب ج د ٌـ و ( -34ب ج و () -77ا س ح () -2) انصىف وانمادج :

 .Philip Morris Products S.A االسم انكامم نصادة انطهة :

  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح

 

 



 تنويه
 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 5/4/3076ذأريخً :  17270 رلم انعالمح : عيون انسالي اسم انعالمح : 

وانصذيخ لم انعالمح ر خطأ في 77/3/3077 ( في567( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )17570سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . (17270ٌو )

 ب ( -33) انصىف وانمادج :

 انصذيح معمم انسالي الوراج انمياي  االسم انكامم نصادة انطهة :

 صذر انيوسفيح  77( مماطعح 1/751لطعح ) –انعزاق / مذافظح انمادسيح  انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 33/3/3071ذأريخً :  13631 رلم انعالمح : Bikkleاسم انعالمح :

 هدياالسم وانعىوان في  خطأ في 3/73/3071 ( في552( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )13631سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . ان االسم وانعىوان انصذيخ نهعالمح مثثد ادواي

 ب ( -33ٌـ () -32) انصىف وانمادج :

  Suntory Beverage & Food Limited االسم انكامم نصادة انطهة :

 Kyobashi, Chuo- ku, Tokyo, Japan 1-1-3 انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 75/2/3004ذأريخً :  46571 رلم انعالمح : ٌيووذاي اسم انعالمح :

ان  ديهاالصىاف في  خطأ في 34/3/3072 ( في607( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )46571سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . الصىاف انصذيذح نهعالمح مثثد ادوايا

 ب ج ٌـ س ح ط ( -77) انصىف وانمادج :

  Hyundai Corporation االسم انكامم نصادة انطهة :

  Shinmunro-1ka Jongno-gu Seoul Korea ,226 انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 جاريحمسجم انعالماخ انر

 

 



 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 37/3/3007ذأريخً :  57252 رلم انعالمح : تي فايرهري تزووايد –أورال اسم انعالمح :

ان  ديهفي  انعىوان خطأ في 77/7/3075 ( في533( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )57252سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . نهعالمح مثثد ادواي  انصذيخ عىوانان

 أ ( -37) انصىف وانمادج :

  Procter & Gamble Business Services Canada Company االسم انكامم نصادة انطهة :

 c/o Stewart Mckelvey Stirling Scales Suite 900, 1959 upper water street P.O. Box 997 انعىوان انكامم نصادة انطهة :

Halifax – nova scotia B3J 2X2, Canada  

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 75/6/3076ذأريخً :  13477 رلم انعالمح :  sashaاسم انعالمح :

ان  ديهانعىوان في  خطأ في 32/4/3071 ( في553في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد ) (13477سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . انعىوان انصذيخ  نهعالمح مثثد ادواي

 د ( -34أ () -37ا ب ج () -30ب ج () -74ا ب ج () -77ا ج () -3) انصىف وانمادج :

  . Retail World Limited االسم انكامم نصادة انطهة :

   .Waterfront Drive, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, british Virgin Islands 325 انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم انصذيفح : 7316رلم اإلعالن : 

 74/5/3077يخً : ذأر 16433 رلم انعالمح : senfelaاسم انعالمح :

ان  ديهانصىف في  خطأ في 70/3/3072 ( في527( في وشزج انعالماخ انرجاريح تانعذد )16433سثك وان ذم وشز انعالمح انرجاريح انمزلمح )

 نذا وجة انرىويً . انصىف  انصذيخ  نهعالمح مثثد ادواي

 ا ب ج د ( -34) انصىف وانمادج :

 .Linyi Baihuayuan Blanket Manufacturing Co., Ltd االسم انكامم نصادة انطهة :

 Duozhuang Town, Mengyin County, Linyi City, Shandong Province, China  انعىوان انكامم نصادة انطهة :

 تعذ انرىويً لثم انرىويً

  

 مسجم انعالماخ انرجاريح
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