
 انعدد: 1044 زقم االعالن :
 19/8/4410:  (  1)  تازيخ طهة نقم انمهكية
 42/3/4441: ( 4)  تازيخ طهة نقم انمهكية

 19/8/4410 : تازيخ طهة تغييس عنىان  08424 زقم انعالمة:

 11/2/4410 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 42/9/4442 : تازيخ اول تسجيم

 42/9/4412 نافرة نغاية: 42/9/4442: شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 40/9/4442 نافرة نغاية: 42/9/4412 تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة:

 ب ج ( – 34انصنف وانمادة :)

 + نقم مهكية تغييس عنىان تجديد +  نىع انتغييس:

  Canada Dry Corporation Limited : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  P.O.Box GT 265 , Walker House , Mary Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديمتغيس

     P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديدتغيس 

  Canada Dry Corporation Limited :انقديم  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  نقم انمهكية  اسم

       Atlantic Industries اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد :

        P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI(  1جازيةانقديم )انجهة مانكة انعالمة انتنقم انمهكية  عنىان 

 P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam KY1 -1104 , Cayman (  : 1انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم )نقم انمهكية  عنىان 

Islands 

  European Refreshments  :( 4)اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد  

                                                     Southgate Dublim Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND (  :    4انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد) نقم انمهكية  عنىان   

 

  



 انعدد: 1044زقم االعالن : 
 19/8/4410:  (  1)  تازيخ طهة نقم انمهكية
 42/3/4441: ( 4)  تازيخ طهة نقم انمهكية

 19/8/4410تازيخ طهة تغييس عنىان :   01411زقم انعالمة: 

 11/2/4410انشهادة: تازيخ طهة تجديد  42/9/4442تازيخ اول تسجيم : 

 42/9/4412نافرة نغاية:  42/9/4442تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 40/9/4442نافرة نغاية:  42/9/4412تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ب ج ( – 34انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  Canada Dry Corporation Limitedزية انقديم : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجا

  P.O.Box GT 265 , Walker House , Mary Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

     P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWIتغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

  Canada Dry Corporation Limited اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

       Atlantic Industries اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد :

        P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI(  1انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم )نقم انمهكية  عنىان 

 P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam KY1 -1104 , Cayman (  : 1انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم )نقم انمهكية  عنىان 

Islands 

  European Refreshments  (: 4)اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد  

                                                     Southgate Dublim Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND(  :     4انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد) نقم انمهكية  عنىان   

 

 



 انعدد: 1044زقم االعالن : 
 19/8/4410:  (  1)  تازيخ طهة نقم انمهكية
 42/3/4441: ( 4)  تازيخ طهة نقم انمهكية

 19/8/4410تازيخ طهة تغييس عنىان :   08420زقم انعالمة: 

 11/2/4410تازيخ طهة تجديد انشهادة:  42/9/4442تازيخ اول تسجيم : 

 42/9/4412نافرة نغاية:  42/9/4442تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 40/9/4442نافرة نغاية:  42/9/4412تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ب ج ( – 34انصنف وانمادة :)

 عنىان + نقم مهكية نىع انتغييس: تجديد + تغييس 

  Canada Dry Corporation Limitedاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  P.O.Box GT 265 , Walker House , Mary Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

     P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWIة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : تغيس عنىان انجه

  Canada Dry Corporation Limited اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

       Atlantic Industries كة انعالمة انتجازية  انجديد :اسم نقم انمهكية  انجهة مان

        P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI(  1انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم )نقم انمهكية  عنىان 

 P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam KY1 -1104 , Cayman (  : 1انعالمة انتجازيةانقديم ) انجهة مانكةنقم انمهكية  عنىان 

Islands 

  European Refreshments  (: 4)اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد  

                                                     Southgate Dublim Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND(  :     4ة انعالمة انتجازية انجديد) انجهة مانكنقم انمهكية  عنىان   

 

 



 1/1/4444تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 1044زقم االعالن : 

 1/1/4444تازيخ طهة تغييس عنىان :   02081زقم انعالمة: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  9/4/4440تازيخ اول تسجيم : 

 9/4/4419نافرة نغاية:  9/4/4440تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 8/4/4449نافرة نغاية:  9/4/4419تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ا ب (  – 14ب ج دهـ و ( )  – 11ا ب ج هـ و ح ( )  – 9ا ب ( )  – 7( )ا ب ج د  – 0انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  Hyundai Corporationاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  Kye – Dong  , Chongro – Ku , Seoul Korea ,2-140:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  Yulgok-ro 2 –gil , Jongno – go , Seoul , Republic of Korea ,25    كة انعالمة انتجازية انجديد :تغيس عنىان انجهة مان

 Hyundai Corporation اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

 Yulgok-ro 2 –gil , Jongno – go , Seoul , Republic of Korea ,25 انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم:نقم انمهكية  عنىان 

   . HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS Co ., LTD :اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد 

   Yulgok-ro , Jongno – go , Seoul , Republic of Korea , 75انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد  : نقم انمهكية  عنىان   

 

 

 



 انعدد: 1044زقم االعالن : 
 19/8/4410:  (  1)  تازيخ طهة نقم انمهكية
 42/3/4441: ( 4)  تازيخ طهة نقم انمهكية

 19/8/4410تازيخ طهة تغييس عنىان :   08423زقم انعالمة: 

 40/0/4410تازيخ طهة تجديد انشهادة:  42/9/4442تازيخ اول تسجيم : 

 42/9/4412نافرة نغاية:  42/9/4442هادة: تداية فتسة نفاذية اخس ش

 40/9/4442نافرة نغاية:  42/9/4412تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ب ج (   – 34انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  Canada Dry Corporation Limitedاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  P.O.Box GT 265 , Walker House , Mary Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

     P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWIتغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

  Canada Dry Corporation Limited اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

       Atlantic Industries اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد :

        P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam , Cayman Islands , BWI(  1عالمة انتجازيةانقديم )انجهة مانكة اننقم انمهكية  عنىان 

 P.O.Box309 GT   Ugland House , South Church Street , George Town , Grand Caymam KY1 -1104 , Cayman (  : 1انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديم )نقم انمهكية  عنىان 

Islands 

  European Refreshments  (: 4)اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد  

                                                     Southgate Dublim Road , Drogheda , A92 YK7W , IRELAND(  :     4انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد) نقم انمهكية  عنىان   

 

 



 1/1/4449تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 1044زقم االعالن : 

 14/1/4419تازيخ طهة تغييس عنىان :   02739زقم انعالمة: 

 18/4/4412تازيخ طهة تجديد انشهادة:  13/3/4440تازيخ اول تسجيم : 

 13/3/4419نافرة نغاية:  13/3/4440س شهادة: تداية فتسة نفاذية اخ

 14/3/4449نافرة نغاية:  13/3/4419تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا ب  – 04انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  .Ramada International , Incاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  Sylvan . Way Parsippany ,New Jersey 07054 , U.S.A.1:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  Sylvan . Way Parsippany ,New Jersey 07054 , U.S.A. 22تغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

 .Ramada Hotel Holdings , Inc انقديم :  اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية

      :  .Maeeiott Dept 52 /923 Washington DC 20058 u.s.aانجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديمنقم انمهكية  عنىان 

 .Ramada International , Inc  :اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد 

 Sylvan . Way Parsippany ,New Jersey 07054 , U.S.A.1انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:    نقم انمهكية عنىان   

 

 



 8/14/4417تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 1044زقم االعالن : 

 8/14/4417تازيخ طهة تغييس عنىان :   19973زقم انعالمة: 

 11/3/4414انشهادة: تازيخ طهة تجديد  48/3/1973تازيخ اول تسجيم : 

 48/3/4418نافرة نغاية:  48/3/1973تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 47/3/4448نافرة نغاية:  48/3/4418تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ج - 10): انصنف وانمادة

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA ( Orient Watch Co ., Ltd.  )ة انقديم : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازي

  chome , Soto Kanda , Chiyoda –ku , Tokyo , Japan – 2 ,4-4:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1تغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

 ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA ( Orient Watch Co ., Ltd.  ) اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

 Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1   انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديمنقم انمهكية  عنىان 

  Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation )  :سم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديدا 

 Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:   نقم انمهكية  عنىان   

 

 



 8/14/4417تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 1044ن : زقم االعال

 8/14/4417تازيخ طهة تغييس عنىان :   19839زقم انعالمة: 

 11/3/4414تازيخ طهة تجديد انشهادة:  47/1/1973تازيخ اول تسجيم : 

 47/1/4418نافرة نغاية:  47/1/1973تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 41/1/4448نافرة نغاية:  47/1/4418ة انمجددة: تداية فتسة نفاذية انشهاد

 ( ج - 10): انصنف وانمادة

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA ( Orient Watch Co ., Ltd.  )اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  chome , Soto Kanda , Chiyoda –ku , Tokyo , Japan – 2 ,4-4:  زية انقديمتغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجا

  Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1تغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

 ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA ( Orient Watch Co ., Ltd.  ) اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

 Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1   انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديمنقم انمهكية  عنىان 

  Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation )  :اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد 

 Shinjuku 4 – chome , Shinjuku–ku , Tokyo , Japan 6-1انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:   نقم انمهكية  عنىان   

 

 



 7/4419/ 12تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 1044زقم االعالن : 

 7/4419/ 12تازيخ طهة تغييس عنىان :   14121زقم انعالمة: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  12/7/1910تازيخ اول تسجيم : 

 12/7/4449نافرة نغاية:  12/7/1910تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 10/7/4449نافرة نغاية:  12/7/4449تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا  – 2): انصنف وانمادة

 ة نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكي

  .Astellas Pharma Incاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

  Nihonbashi – Honcho 2-chome , Chou – Ku , Tokyo , Japan , 11-3:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 Nihonbashi – Honcho 2-chome , Chou – Ku , Tokyo , Japan , 1-5تغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 

 .Astellas Pharma Inc اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

 Nihonbashi – Honcho 2-chome , Chou – Ku , Tokyo , Japan , 1-5   انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديمنقم انمهكية  عنىان 

  . LTL Pharma Co ., Ltd  :هة مانكة انعالمة انتجازية  انجديداسم نقم انمهكية  انج 

  Nittochi Nishi – Shinjuku Bldg 13F, 6-10 -1 Nishi – Shinjuku , Shinjuku – ku , Tokyo , Japanانجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:   نقم انمهكية  عنىان   

 

 

 



 42/14/4443نقم انمهكية: تازيخ طهة  انعدد: 1044زقم االعالن : 

 19/14/4418تازيخ طهة تغييس عنىان :   31441زقم انعالمة: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  41/14/4443تازيخ اول تسجيم : 

 41/14/4418نافرة نغاية:  41/14/4443تداية فتسة نفاذية اخس شهادة: 

 44/14/4448اية: نافرة نغ 41/14/4418تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا ب ج د هـ  – 30): انصنف وانمادة

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  .CORPORACION HABANOS , S.A اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :

  Ave .3ra .No 2006 entre 20 Y22 Miramar , Playa , Ciudad de la Habana , Cuba:  تغيسعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 , Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del FERROCARRIL Final , Guanabacoa , La Habanaتغيس عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد : 
Cuba . 

  Empresa Cubana Del Tabaco ( Trading as Cubatabaco ) اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انقديم :

     oreilly street Havana city , CUBA 104:  انجهة مانكة انعالمة انتجازيةانقديمنقم انمهكية  عنىان 

 .CORPORACION HABANOS , S.A  :اسم نقم انمهكية  انجهة مانكة انعالمة انتجازية  انجديد 

 Ave .3ra .No 2006 entre 20 Y22 Miramar , Playa , Ciudad de la Habana , Cubaنعالمة انتجازية انجديد:  انجهة مانكة انقم انمهكية  عنىان   

 

 


