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  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  37/9/1991: تاسيخ أل تسجيم 70903سقى انعاليح: 

 33/9/3431 َافزج نغايح: 37/9/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/9/3471َافزج نغايح: 37/9/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

ا ب ج د ْـ ٔ ص ح ط ك ل و ٌ ط ع ف ظ  – 74ا ب ج ْـ ٔ ص ( ) -39ب ج ( ) – 9ا ب ج د ٔ ( ) – 5) (ا ب ْـ ٔ -1)انصُف ٔانًادج 
 ا ج د ْـ ٔ ص ( - 71س( )

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRESS :4002 Basel, Switzerland 

    

 

 

 



 انعذد :  1041ٌ : سقى اإلعال

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  37/9/1991: تاسيخ أل تسجيم 70903سقى انعاليح: 

 33/9/3431 َافزج نغايح: 37/9/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/9/3471َافزج نغايح: 37/9/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

ا ب ج د ْـ ٔ ص ح ط ك ل و ٌ ط ع ف ظ  – 74ا ب ج ْـ ٔ ص ( ) -39ب ج ( ) – 9ا ب ج د ٔ ( ) – 5) ا ب ْـ ٔ( -1)انصُف ٔانًادج 
 ا ج د ْـ ٔ ص ( - 71س( )

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRESS :4002 Basel, Switzerland 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53494سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ْـ  – 39) (ب -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Abbott Laboratories  

ADDRESS : 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 60064 USA  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434ذ: تاسيخ تقذيى طهة تجذي 17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53455سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ج -7)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique 

ADDRESS : Avenue Rene Levayer 86270 LA ROCHE POSAY, France  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 9/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53419سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج ح ط ل -74)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 

ADDRESS : Seestrasse 204 , 8802 Kilchberg, Switzerland  

                      

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 9/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53413سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ْـ  -35)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Cortina NV 

ADDRESS : Meersbloem- Melden 42, B-9700 Oudenaarde, Belgium 

    

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 9/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53414سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (أ ب د ْـ -70)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Japan Tobacco Inc . 

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

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 9/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  17/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53450سقى انعاليح: 

 17/13/3434 َافزج نغايح: 17/13/3414ضٓادج:تذايح فتشج َفاريح اخش 

 13/13/3474َافزج نغايح: 17/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (أ ج -7)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: L'OREAL 

ADDRESS : 14 rue Royale , 75008 Paris, France 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/9/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  39/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53937سقى انعاليح: 

 39/11/3434 َافزج نغايح: 39/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/11/3474َافزج نغايح: 39/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ٔ -39)صُف ٔانًادج ان

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:Olivar Internacional Exportador, S.A. 

ADDRESS : C/Ferrocarril 18 2-4.28045 Madrid, Spain . 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/9/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  39/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53933سقى انعاليح: 

 39/11/3434 َافزج نغايح: 39/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/11/3474َافزج نغايح: 39/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ٔ( -39)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:Olivar Internacional Exportador, S.A. 

ADDRESS : C/Ferrocarril 18 2-4.28045 Madrid, Spain . 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/3/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  3/3/3443: تاسيخ أل تسجيم 54333سقى انعاليح: 

 3/3/3413 افزج نغايح:َ 3/3/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/3/3433َافزج نغايح: 3/3/3413تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (أ -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: PIRAMAL CRITICALCARE, INC 

ADDRESS : 3950 Schelden Circle Bethlehem, Pennsylvania 18017 , USA 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  7/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 53045سقى انعاليح: 

 7/3/3431 َافزج نغايح: 7/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/3/3471َافزج نغايح: 7/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج ح ط ( – 03ا ب ج ( ) – 79د( ) – 71ا ب ج ( ) -75) (ا ب ْـ ح ط ي -11)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Sheraton International IP, LLC , 

ADDRESS : One StarPoint , StamFord, Connecticut 06902 , United States of America 

    

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 31/3/3415تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/9/3445: تاسيخ أل تسجيم 03930سقى انعاليح: 

 33/9/3415 َافزج نغايح: 33/5/3445تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/9/3435:َافزج نغايح 33/9/3415تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ٔ -39)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd  

ADDRESS : 231, Pandan Loop Singapore 128418  

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53407سقى انعاليح: 

 9/13/3434 َافزج نغايح: 9/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/13/3474َافزج نغايح: 9/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ب -13)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: SALKO BISIKLET SANAYI VE TICARET Limited SIRKETI  

ADDRESS : Asemsettin caddesi No: 14 Arnavutkoy Gaziosmanpasa / Istanbul , TURKEY  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  7/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 53040سقى انعاليح: 

 7/3/3431 َافزج نغايح: 7/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/3/3471َافزج نغايح: 7/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج ح ط ( – 03ا ب ج ( ) – 79د( ) – 71ا ب ج ( ) -75ا ب ْـ ح ط ي( ) -11)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  كايم نصاحة انطهة :انعُٕاٌ ان

NAME: Sheraton International IP, LLC , 

ADDRESS : One StarPoint , StamFord, Connecticut 06902 , United States of America 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 7/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  14/3/3414: تاسيخ أل تسجيم 53740سقى انعاليح: 

 14/3/3434 َافزج نغايح: 14/3/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 9/3/3474َافزج نغايح: 14/3/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ْـ  -11)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح انًٕجح انفضيح نهتجاسج االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 / االياساخ 133401دتي / ظ . ب  –جثم عهي  –ج انًُطقح انحش انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 7/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  14/3/3414: تاسيخ أل تسجيم 53745سقى انعاليح: 

 14/3/3434 َافزج نغايح: 14/3/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 9/3/3474َافزج نغايح: 14/3/3434َفاريح انطٓادج انًجذدج: تذايح فتشج

 ْـ ( -11)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح انًٕجح انفضيح نهتجاسج االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 / االياساخ 133401دتي / ظ . ب  –جثم عهي  –انًُطقح انحشج  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041اإلعالٌ :  سقى

 3/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/1/3414: تاسيخ أل تسجيم 53443سقى انعاليح: 

 33/1/3434 َافزج نغايح: 33/1/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/1/3474َافزج نغايح: 33/1/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ب ج د ْـ ٔ ص ح ط ي ك ل و ٌ ط ع ف ظ ق س ا  -74)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: UNIGUM GIDA MADDELERI SANAYI TICARET A.S. 

ADDRESS : Konaklar Mah. Cinar Sk.Emalk Bankasi N:1 K:5 D:20 4.Levent lst . Turkey .  

    

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041اإلعالٌ : سقى 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/13/1934: تاسيخ أل تسجيم 35339سقى انعاليح: 

 3/13/3414 َافزج نغايح: 9/13/1995تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/13/3474َافزج نغايح: 9/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج -10)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION )  

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

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  30/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 59535سقى انعاليح: 

 30/3/3431 َافزج نغايح: 30/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 37/3/3471َافزج نغايح: 30/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 14) (ا -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  اٌ انكايم نصاحة انطهة :انعُٕ

NAME: Novartis AG  

ADDRESS : 4002 Basel , Switzerland  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  3/1/3411: تاسيخ أل تسجيم 59375سقى انعاليح: 

 3/1/3431 َافزج نغايح: 3/1/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/1/3471َافزج نغايح: 3/1/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا( -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRESS : 4002 Basel , Switzerland  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 11/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  37/11/3440: تاسيخ أل تسجيم 01913يح: سقى انعال

 37/11/3410 َافزج نغايح: 37/11/3440تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/11/3430َافزج نغايح: 37/11/3410تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ٔ ص ح ط ( ا ب ج د ْـ – 11) (ا ج ٔ ص ي ك ل -1)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Herz Armaturen Ges.m.b.H.  

ADDRESS : Richard – Strasse 22  1230 Vienna - Austria  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/11/3434يى طهة تجذيذ: تاسيخ تقذ 3/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53301سقى انعاليح: 

 3/11/3434 َافزج نغايح: 3/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 1/11/3474َافزج نغايح: 3/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 03ب ( ) – 75) (ا ب -74)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The second Cup Coffee Company Inc.  

ADDRESS : 6303 Airport Road Mississauge , Ontario , L4V 1R8, Canada 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 15/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  10/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53333سقى انعاليح: 

 10/11/3434 َافزج نغايح: 10/11/3414ش ضٓادج:تذايح فتشج َفاريح اخ

 17/11/3474َافزج نغايح: 10/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 73) (ا ب ج د ْـ ٔ ح -9)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MTN Group Management Services (Proprietary ) Ltd A South African Company  

ADDRESS : 216 – 14
th

 Avenue, Fairland . Roodepoort, Gauteng , South Africa 

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 15/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  10/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53331سقى انعاليح: 

 10/11/3434 َافزج نغايح: 10/11/3414يح اخش ضٓادج:تذايح فتشج َفار

 17/11/3474َافزج نغايح: 10/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 73ا ب ج د ْـ ٔ ح( ) -9)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MTN Group Management Services (Proprietary ) Ltd A South African Company  

ADDRESS : 216 – 14
th

 Avenue, Fairland . Roodepoort, Gauteng , South Africa 

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 5/5/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  13/5/1995: تاسيخ أل تسجيم 70311سقى انعاليح: 

 13/5/3434 َافزج نغايح: 13/5/3414يح اخش ضٓادج:تذايح فتشج َفار

 13/5/3474َافزج نغايح: 13/5/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ب -13)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: HYUNDAI MOTORS COMPANY 

ADDRESS : #140-2, Ke-Dong, Chongro-ku, Seoul, Korea 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 15/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  10/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53331سقى انعاليح: 

 10/11/3434 َافزج نغايح: 10/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 17/11/3474َافزج نغايح: 10/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 73ا ب ج د ْـ ٔ ح( ) -9)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MTN Group Management Services (Proprietary ) Ltd A South African Company  

ADDRESS : 216 – 14
th

 Avenue, Fairland . Roodepoort, Gauteng , South Africa 

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 13/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  31/11/1995: تاسيخ أل تسجيم 70097سقى انعاليح: 

 31/11/3434 َافزج نغايح: 31/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 34/11/3474َافزج نغايح: 31/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا -11)انصُف ٔانًادج 

 ش.و.ل  اتحاد يصاَع ٔسق انسيكاسج صثحي ٔصالح انذيٍ ضشتجي ٔضشكاْىاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 جسش انثاضا تًهكح نثُاٌ انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 14/3/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/11/1995: تاسيخ أل تسجيم 70033ى انعاليح: سق

 15/11/3434 َافزج نغايح: 15/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 10/11/3474َافزج نغايح: 15/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ك ل -1)انصُف ٔانًادج 

 نطهة : االسى انكايم نصاحة ا

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Kits Corporation  

ADDRESS : 1-10-1 Nakase, Mihama – ku, Chiba – shi, Chiba-ken, Japan  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 14/3/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/11/1995: تاسيخ أل تسجيم 70031سقى انعاليح: 

 15/11/3434 َافزج نغايح: 15/11/3414ذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:ت

 10/11/3474َافزج نغايح: 15/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا( -3)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Kits Corporation  

ADDRESS : 1-10-1 Nakase, Mihama – ku, Chiba – shi, Chiba-ken, Japan  

    

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/11/1995: تاسيخ أل تسجيم 70034سقى انعاليح: 

 15/11/3434 َافزج نغايح: 15/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 10/11/3474َافزج نغايح: 15/11/3434ريح انطٓادج انًجذدج:تذايح فتشج َفا

 ا( -3)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Kits Corporation  

ADDRESS : 1-10-1 Nakase, Mihama – ku, Chiba – shi, Chiba-ken, Japan  

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/11/1995: تاسيخ أل تسجيم 70037سقى انعاليح: 

 15/11/3434 َافزج نغايح: 15/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 10/11/3474َافزج نغايح: 15/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ك ل( -1)انصُف ٔانًادج 

 ى انكايم نصاحة انطهة : االس

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Kits Corporation  

ADDRESS : 1-10-1 Nakase, Mihama – ku, Chiba – shi, Chiba-ken, Japan  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/7/3434ذ: تاسيخ تقذيى طهة تجذي 34/3/3417: تاسيخ أل تسجيم 15393سقى انعاليح: 

 34/3/3437 َافزج نغايح: 34/3/3417تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 19/3/3473َافزج نغايح: 34/3/3437تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ب ج -73)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح انسخي نهتجاسج انعايّ انًحذٔدج االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 0االياساخ انعشتيح انًتحذج / جثم عهي / عًاسج انًحتسة ط/ ة :انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطه

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  30/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 53530سقى انعاليح: 

 30/3/3431 َافزج نغايح: 30/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 37/3/3471َافزج نغايح: 30/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRESS : 4002 Basel , Switzerland  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 53071عاليح: سقى ان

 9/3/3431 َافزج نغايح: 9/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/3/3471َافزج نغايح: 9/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انكايم نصاحة انطهة : انعُٕاٌ

NAME: Novartis AG  

ADDRESS : 4002 Basel , Switzerland  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 19/1/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  0/3/3443: تاسيخ أل تسجيم 54073سقى انعاليح: 

 0/3/3413 َافزج نغايح: 0/3/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 7/3/3433َافزج نغايح: 0/3/3413تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ب ج ْـ -35)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The United Economic Cooperation Head Agency of Dalang Town Dongguan City  

ADDRESS : No.1 Meijing Road, Dalang Town, Dongguan City , Guangdong Province , China 

    

 

 

 

 



     

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 19/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  37/9/3414: تاسيخ أل تسجيم 53537سقى انعاليح: 

 37/9/3434 َافزج نغايح: 37/9/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/9/3474َافزج نغايح: 37/9/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج -73)انصُف ٔانًادج 

 حسٍ دسٔيص عهي انُٓيذياالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًًهكح االسدَيح انٓاضًيّ  – 11190عًاٌ   901971انصٕيفيح ، ضاسع سعيذ انًفتي ، ظ،ب  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 11/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53933سقى انعاليح: 

 33/11/3434 َافزج نغايح: 33/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/11/3474:َافزج نغايح 33/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج -7)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: DABUR INDIA LIMITED  

ADDRESS : 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002 , India  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/13/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  19/9/3414 :تاسيخ أل تسجيم 53543سقى انعاليح: 

 19/9/3434 َافزج نغايح: 19/9/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/9/3474َافزج نغايح: 19/9/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 71) (ح -74)انصُف ٔانًادج 

 هتجاسج انعايح ضشكح انًيسشج انذٔنيح ناالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انضسقاء  –انًُطقح انحشِ  –انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 11/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53913سقى انعاليح: 

 33/11/3434 َافزج نغايح: 33/11/3414ح اخش ضٓادج:تذايح فتشج َفاري

 33/11/3474َافزج نغايح: 33/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ج( -7)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: DABUR INDIA LIMITED  

ADDRESS : 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002 , India  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 15/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  10/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53393سقى انعاليح: 

 10/11/3434 َافزج نغايح: 10/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 17/11/3474َافزج نغايح: 10/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج د ( – 01ا ( ) – 73ا ب ج د ْـ ٔ ح( ) -9)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MTN Group Management Services (Proprietary ) Ltd A South African Company  

ADDRESS : 216 – 14
th

 Avenue, Fairland . Roodepoort, Gauteng , South Africa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/9/3415تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/9/3445: تاسيخ أل تسجيم 03144سقى انعاليح: 

 33/9/3415 َافزج نغايح: 33/9/3445تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/9/3435َافزج نغايح: 33/9/3415تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ( – 3) (ا -3)انصُف ٔانًادج 

 سى انكايم نصاحة انطهة : اال

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Sandvik Intellectual Property AB 

ADDRESS : SE-811 81 Sandviken Sweden 

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 39/9/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  13/1/3411: تاسيخ أل تسجيم 59353سقى انعاليح: 

 13/1/3431 َافزج نغايح: 13/1/3411ايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:تذ

 11/1/3471َافزج نغايح: 13/1/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (اْـ ص ك ل -1)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Joint Stock Company "Byelorussian Steel Works – management Company Of Byelorussian 
Metallurgical Company " 

ADDRESS : Promyshlennaya str 37, Zholbin , 247210 the Republic of Bwlarus 

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 17/1/3434: تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ 3/11/3414: تاسيخ أل تسجيم 53300سقى انعاليح: 

 3/11/3434 َافزج نغايح: 3/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 1/11/3474َافزج نغايح: 3/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ٔ -03)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ERM – Delaware, Inc . 

ADDRESS : 1105 North Market Street , Suite 1300 Wilmington, Delaware 19801, United States of 
America  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 31/0/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  1/1/3414: تاسيخ أل تسجيم 51319سقى انعاليح: 

 1/1/3434 َافزج نغايح: 1/1/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 5/1/3474َافزج نغايح: 1/1/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (د ْـ ٔا ب ج  -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRESS : 4002 Basel , Switzerland  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041الٌ : سقى اإلع

 11/7/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  30/1/3414: تاسيخ أل تسجيم 55319سقى انعاليح: 

 30/1/3434 َافزج نغايح: 30/1/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 37/1/3474َافزج نغايح: 30/1/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ب -7)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح انحكاك نهصُاعّ ٔاالسكاٌ سى انكايم نصاحة انطهة : اال

 االسدٌ  –عًاٌ  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 37/1/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/1/3414: تاسيخ أل تسجيم 55339سقى انعاليح: 

 33/1/3434 َافزج نغايح: 33/1/3414ح اخش ضٓادج:تذايح فتشج َفاري

 31/1/3474َافزج نغايح: 33/1/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ب  -73)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: European Refreshments 

ADDRESS : Southgate Dublin Road , Drogheda, A92 YK7w, Ireland , 

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/11/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/11/3443: تاسيخ أل تسجيم 51511سقى انعاليح: 

 33/11/3413 َافزج نغايح: 33/11/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/11/3433َافزج نغايح: 33/11/3413تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Merck Sharp &Dohme B.V. 

ADDRESS : Waarderweg 39, Haarlem NL 2031BN, Netherlands.  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 31/0/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  35/0/3414: تاسيخ أل تسجيم 51537 سقى انعاليح:

 35/11/3434 َافزج نغايح: 35/11/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 30/11/3474َافزج نغايح: 35/11/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا -5)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  ٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :انعُ

NAME: Merck Sharp &Dohme B.V. 

ADDRESS : Waarderweg 39, Haarlem NL 2031BN, Netherlands.  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 37/1/3419تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  30/1/3440: تاسيخ أل تسجيم 05793سقى انعاليح: 

 30/1/3419 َافزج نغايح: 30/1/3440ش ضٓادج:تذايح فتشج َفاريح اخ

 37/1/3439َافزج نغايح: 30/1/3419تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج د ْـ ٔ (  – 5ا ب ج د ( ) – 7)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: THE STILLMAN COMPANY (PVT) LTD 

ADDRESS : 18
TH

 EAST STREET NO . 143, PHAST 1 DHA KARACHI  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 0/3/3419تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  5/3/1933: تاسيخ أل تسجيم 37994سقى انعاليح: 

 5/3/3413 َافزج نغايح: 5/3/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 0/3/3433َافزج نغايح: 5/3/3413انطٓادج انًجذدج:تذايح فتشج َفاريح 

 (أ -14)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Aesculap AG  

ADDRESS : Am Aesculap – Platz, 78532 Tuttlingen , Germany 

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53114يح: سقى انعال

 15/13/3434 َافزج نغايح: 15/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 10/13/3474َافزج نغايح: 15/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ا ب ج -77)انصُف ٔانًادج 

 هة : االسى انكايم نصاحة انط

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Vinprom Peshtera SA 

ADDRESS : 5 Dunav Blvd, 4000 Plovdiv , Bulgaria  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53143سقى انعاليح: 

 15/13/3434 َافزج نغايح: 15/13/3414ش ضٓادج:تذايح فتشج َفاريح اخ

 10/13/3474َافزج نغايح: 15/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج( -77)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Vinprom Peshtera SA 

ADDRESS : 5 Dunav Blvd, 4000 Plovdiv , Bulgaria  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 33/11/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  15/13/3414: تاسيخ أل تسجيم 53143سقى انعاليح: 

 15/13/3434 َافزج نغايح: 15/13/3414تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 10/13/3474نغايح: َافزج 15/13/3434تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ب ج( -77)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Vinprom Peshtera SA 

ADDRESS : 5 Dunav Blvd, 4000 Plovdiv , Bulgaria  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 13/3/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  19/13/3413: تاسيخ أل تسجيم 17013سقى انعاليح: 

 19/13/3433 َافزج نغايح: 19/13/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 13/13/3473َافزج نغايح: 19/13/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 أ ( – 71) (ب ص -39)انصُف ٔانًادج 

 انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح ضشكح صيٍ جشٔب االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  35/13/3413: تاسيخ أل تسجيم 17503سقى انعاليح: 

 35/13/3433 َافزج نغايح: 35/13/3413يح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:تذا

 30/3473َافزج نغايح: 35/13/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج -73)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 طقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح انًُ انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/5/3413: تاسيخ أل تسجيم 11334سقى انعاليح: 

 33/5/3433 َافزج نغايح: 33/5/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/5/3473َافزج نغايح: 33/5/3433تشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:تذايح ف

 (ج -73)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 30/0/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/5/3413: تاسيخ أل تسجيم 11333سقى انعاليح: 

 33/5/3433 َافزج نغايح: 33/5/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/5/3473َافزج نغايح: 33/5/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 أ ( – 71) (ح -73)انًادج انصُف ٔ

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/13/3413: تاسيخ أل تسجيم 17037سقى انعاليح: 

 9/13/3433 َافزج نغايح: 9/13/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/13/3473َافزج نغايح: 9/13/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (أ ٔ -39)انصُف ٔانًادج 

 ب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح ضشكح صيٍ جشٔاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  0/9/3413: تاسيخ أل تسجيم 13151سقى انعاليح: 

 0/9/3433 َافزج نغايح: 0/9/3413يح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:تذا

 7/9/3473َافزج نغايح: 0/9/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ط -74)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 نحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح انًُطقح ا انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3434تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  0/9/3413: تاسيخ أل تسجيم 13103سقى انعاليح: 

 0/9/3433 َافزج نغايح: 0/9/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 7/9/3437َافزج نغايح: 0/9/3433يح انطٓادج انًجذدج:تذايح فتشج َفار

 (أ -71)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 13/3/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  11/13/3413: تاسيخ أل تسجيم 17053سقى انعاليح: 

 11/13/3433 َافزج نغايح: 11/13/3413 تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 15/13/3473َافزج نغايح: 11/13/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (أ -71)ج انصُف ٔانًاد

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/1/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/3/3443: تاسيخ أل تسجيم 53313: سقى انعاليح

 33/3/3413 َافزج نغايح: 33/3/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/3/3433َافزج نغايح: 33/3/3413تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 (ج ط ح -74)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  عُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :ان

NAME: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.  

ADDRESS : 4. Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cadde No:4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYE  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 35/5/3433تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/9/3413: تاسيخ أل تسجيم 13349سقى انعاليح: 

 9/9/3433 َافزج نغايح: 9/9/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/9/3473َافزج نغايح: 9/9/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 س ( – 74) (ج -39)انصُف ٔانًادج 

 ثًاساخ انتجاسيح ضشكح صيٍ جشٔب انعانًيح نالستاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انًُطقح انحشج انضسقاء / انًًهكح االسدَيح انٓاضًيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 1/13/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/1/3413: تاسيخ أل تسجيم 14393سقى انعاليح: 

 33/1/3433 َافزج نغايح: 33/1/3413اخش ضٓادج:تذايح فتشج َفاريح 

 31/1/3473َافزج نغايح: 33/1/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 أ ب د ْـ(  -70)انصُف ٔانًادج 

 كٕنثٓاس تٕتاكٕ اَتشَاضيَٕال و و ح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االياساخ انعشتيح انًتحذج  –م عهي انًُطقح انحشج جث –دتي  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

     

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 3/13/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  9/0/3413: تاسيخ أل تسجيم 11011سقى انعاليح: 

 9/0/3433 َافزج نغايح: 9/0/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/0/3473َافزج نغايح: 9/0/3433ٓادج انًجذدج:تذايح فتشج َفاريح انط/

 ( ب ج -70)انصُف ٔانًادج 

 كٕنثٓاس تٕتاكٕ اَتشَاضيَٕال و و ح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االياساخ انعشتيح انًتحذج  –انًُطقح انحشج جثم عهي  –دتي  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041عالٌ : سقى اإل

 35/11/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  31/3/3413: تاسيخ أل تسجيم 11479سقى انعاليح: 

 31/3/3433 َافزج نغايح: 31/3/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 34/3/3473َافزج نغايح: 31/3/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ( ب -70)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding   

ADDRESS : 62 Graf Ignatiev St, Sofia, Bulgaria  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 30/11/3431ى طهة تجذيذ: تاسيخ تقذي 33/3/3413: تاسيخ أل تسجيم 11113سقى انعاليح: 

 33/3/3433 َافزج نغايح: 33/3/3413تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 33/3/3473َافزج نغايح: 33/3/3433تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ( أ ب ج د ْـ ٔ  -70)انصُف ٔانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding   

ADDRESS : 62 Graf Ignatiev St, Sofia, Bulgaria  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 74/5/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/0/3443: تاسيخ أل تسجيم 53311سقى انعاليح: 

 33/0/3413 ج نغايح:َافز 33/0/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/0/3433َافزج نغايح: 33/0/3413تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

  ا ب ج د ْـ ٔ ص ح ط ي ك ل و ٌ ط ع ف ظ ق س ( – 74) (ا ب ج د ْـ ٔ ص ح -39)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح عهي سعيذ يحًذ عهي نهتجاسج انعايح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انعشاق / سهيًاَيح  نصاحة انطهة : انعُٕاٌ انكايم

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 

 



 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 74/5/3413تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  33/0/3443: تاسيخ أل تسجيم 53313سقى انعاليح: 

 33/0/3413 َافزج نغايح: 33/0/3443تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 31/0/3433َافزج نغايح: 33/0/3413طٓادج انًجذدج:تذايح فتشج َفاريح ان

 ا ب ج د ْـ ٔ ص ح ط ي ك ل و ٌ ط ع ف ظ ق س (  – 74ا ب ج د ْـ ٔ ص ح( ) -39)انصُف ٔانًادج 

 ضشكح عهي سعيذ يحًذ عهي نهتجاسج انعايح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انعشاق / سهيًاَيح  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 31/5/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  13/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 59053سقى انعاليح: 

 13/3/3431 َافزج نغايح: 13/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 11/3/3471َافزج نغايح: 13/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ا ج د ْـ ٔ ص ح ط ي ك ل و ٌ ط ع ف ظ (  – 74ا ب ج د ْـ ٔ ص ح( ) -39)انصُف ٔانًادج 

 سسٕل احًذ حاجي االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انعشاق / انسهيًاَيّ   انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 30/5/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  13/3/3411: تاسيخ أل تسجيم 59051 سقى انعاليح:

 13/3/3431 َافزج نغايح: 13/3/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 11/3/3471َافزج نغايح: 13/3/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ي ك ل و ٌ ط ع ف ظ (  ا ج د ْـ ٔ ص ح ط – 74ا ب ج د ْـ ٔ ص ح( ) -39)انصُف ٔانًادج 

 سسٕل احًذ حاجي االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انعشاق / انسهيًاَيّ   انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  

    

 

 

 



 

 انعذد :  1041سقى اإلعالٌ : 

 74/5/3431تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  7/0/3411: تاسيخ أل تسجيم 53371سقى انعاليح: 

 7/0/3431 َافزج نغايح: 7/0/3411تذايح فتشج َفاريح اخش ضٓادج:

 3/0/3471َافزج نغايح: 7/0/3431تذايح فتشج َفاريح انطٓادج انًجذدج:

 ( ب -7)انصُف ٔانًادج 

 سالو قادس فشجاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 54313ظ . ب  343يكتة  –ضاسع انًكتٕو تُايح انخانذيح  –ج ديش –دتي  –االياساخ انعشتيح انًتحذج  انعُٕاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS :  
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