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 35/4/3122 :ذغييش االسىذاسيخ ذقذيى طهة  2433سقى اإلعالٌ : 

 5/23/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج: 21/3/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 64772  انعاليح:سقى 

 27/3/3122 نافزج نغايح: 21/3/3112 :نفاريح اخش شهادجفرشج تذايح 

 27/3/3132 نافزج نغايح: 21/3/3122 نفاريح انشهادج انًجذدج:فرشج تذايح 

 (  د   - 21ح  ط  ( )   - 22ك (  )   – 7 ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 E. Hawle Armaturenwerke GmbH     :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

  Hawle Holding GmbH  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

Wagrainerstrasse 13 4840 Vocklabruck  AUSTRIA   : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
            

             



 22/23/3123  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 1/3/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  33/21/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 62431  انعاليح:سقى 

 32/21/3121نافزج نغايح: 33/21/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/21/3131 نافزج نغايح: 33/21/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (   أ  - 46  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc     :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

        Google LLC  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

  1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA    انرجاسيح :  عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح 
  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
            

  



 22/23/3123  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 1/3/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:   33/21/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 62433   انعاليح:سقى 

 32/21/3121 نافزج نغايح: 33/21/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/21/3131 غايح:نافزج ن 33/21/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 ( أ  - 46  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Google LLC   : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA  : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح 

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
            

             



 22/23/3123  يش االسى:ذاسيخ ذقذيى طهة ذغي 2433سقى اإلعالٌ : 

 1/23/3127 ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  33/4/3111  ذاسيخ اول ذسجيم: 61666  انعاليح:سقى 

 32/4/3121 نافزج نغايح: 33/4/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/4/3131 نافزج نغايح: 33/4/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (   أ   ج   – 52أ (  )    - 43  ) ادج :انصنف وانً

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Google LLC  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :   عنىاٌ   

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 22/23/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 1/23/3127ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  33/4/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 61667  انعاليح:سقى 

 32/4/3121 نافزج نغايح: 33/4/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/4/3131 نافزج نغايح: 33/4/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  ص  ح  – 53أ  ( )   - 43)   أ  ح  (  - 2   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Google LLC  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA نكح انعاليح انرجاسيح :  عنىاٌ انجهح يا   

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 22/23/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 21/5/3127ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  4/2/3117 ذاسيخ اول ذسجيم: 52243  عاليح:انسقى 

 3/2/3127 نافزج نغايح: 4/2/3117 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 3/2/3137 نافزج نغايح: 4/2/3127 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (أ    - 43   ) انصنف وانًادج :

 غييش اسى + ذجذيذ نىع انرغييش: ذ

 Google Inc   :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Google LLC   : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :     

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 22/23/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 33/2/3121 سيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج: ذا 33/21/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 62432  انعاليح:سقى 

 32/21/3121 نافزج نغايح: 33/21/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/21/3131 نافزج نغايح: 33/21/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (    أ   -  43   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc  :يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى اسى انجهح 
 

 Google LLC  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :     

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 34/1/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 31/6/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  3/23/3114 ذاسيخ اول ذسجيم: 56151  انعاليح:سقى 

 2/23/3123 نافزج نغايح: 3/23/3114 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 2/23/3133 نافزج نغايح: 3/23/3123 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ    -  43    ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Anheuser-Busch, Incorported                                                                               :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Anheuser-Busch,LLC                                                                                                   : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118 USA                                        : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح  انعاليح انرجاسيح       
              

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 34/1/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 31/6/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  3/23/3114 ذاسيخ اول ذسجيم: 56152  انعاليح:سقى 

 2/23/3123 افزج نغايح:ن 3/23/3114 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 2/23/3133 نافزج نغايح: 3/23/3123 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (   أ  - 43  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Anheuser-Busch, Incorported                                                                                     :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Anheuser-Busch,LLC                                                                                                  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118 USA                                               : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح  انعاليح انرجاسيح 

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             

 



 24/3/3122  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 4/4/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  27/22/3113 ذاسيخ اول ذسجيم: 64354  انعاليح:سقى 

 26/22/3123 نافزج نغايح: 27/22/3113 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 26/22/3133  نافزج نغايح: 27/22/3123 ج:تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذد

 (   أ  - 2  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                     SHENZHEN HYT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Hytera Communications CO., Ltd                                                                    : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

                                                                                                                                             عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :

                
HYT TOWER, Beihuan Road,  North Part of Shenzhen Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 

District, Shenzhen, P.R. China 
 

 

                                                                                                                                                                                              

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 21/2/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 21/2/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  34/23/3113 ذاسيخ اول ذسجيم: 64532  انعاليح:سقى 

 33/23/3123 نافزج نغايح: 34/23/3113 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 33/23/3133 نافزج نغايح: 34/23/3123 ح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:تذاي

 (    أ  ج  د   – 4   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

      GADO S. r.l :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

VIA GOLDONI 10, 20129 MILANO(MI) ITALY       عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح : 

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 4/5/3121 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 33/4/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  6/5/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 61736  انعاليح:سقى 

 5/5/3121 نافزج نغايح: 6/5/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 5/5/3131 نافزج نغايح: 6/5/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (   ص  ح   - 53أ  ( )   - 43 ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 ا نرقنيح انًعهىياخ ر. و.و.يششكح اسكذن  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 ياخيا نهثشايجذنششكح اسك : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

األسدٌ 22332, عًاٌ  2666ص . ب :  4/5ط س, عًاسج يهث شاسع انًذينح انًنىسج عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :   

   

 

 

 

  انرجاسيحيسجم انعالياخ                                                                                                                      
            

  



 23/3/3113 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 31/22/3123ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  2/3/2213 ذاسيخ اول ذسجيم: 34227  انعاليح:سقى 

 3/3/3123 نافزج نغايح: 2/3/3113 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 3/3/3133 نافزج نغايح: 2/3/3123 ادج انًجذدج:تذايح فرشج نفاريح انشه

 (  أ   ج   د   - 4  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 .Mandom  Co., Ltd                                                                                                       :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

                                                                                                          MANDOM Corp : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, Osaka, Japan          كح انعاليح انرجاسيح :                                                  عنىاٌ انجهح يانكح يان  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 3/4/3112 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 5/2/3127ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  27/1/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 42752  انعاليح:سقى 

 26/1/3127 نافزج نغايح: 27/1/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 26/1/3137 نافزج نغايح: 27/1/3127 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 ( أ     -  6 ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                                         .TANABE SEIYAKU CO., LTD :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
  

 Mitsubish Tanabe Pharma Corporation                                                          : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

  2-10 Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan                                            عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح : 

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 21/6/3117  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 34/22/3126انشهادج:  ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ 4/23/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 43322  انعاليح:سقى 

 3/23/3126 نافزج نغايح: 4/23/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 3/23/3136 نافزج نغايح: 4/23/3126 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ   ب   ج   - 1  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 &NINGBO HUANENG INTERNATIONAL ECONOMIC                                 :يح انقذيى اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاس
 TRADING CO., LTD                                                                                                                                                    

 

 Zhejiang Teams International Economic & Technical Cooperation Co., Ltd  : جهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذاسى ان

18, Zhaotong Lane, Changjiang Road, Ningbo,  Zhejiang, China                           : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
           



 33/5/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 25/2/3122طهة ذجذيذ انشهادج:  ذاسيخ ذقذيى 4/4/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 64142  انعاليح:سقى 

 3/4/3122 نافزج نغايح: 4/4/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 3/4/3132 نافزج نغايح: 4/4/3122 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ  - 2  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                    INCI  AKU SANAYI VE TICARET ANONIM   SIRKETI :نقذيى اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح ا
 

  INCI GS YUASA  AKU SANAYI  VE TICARET ANONIM SIRKETI : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

Organize Sanyi Bolgesi, 2.Kisim, Gaziler Caddesi, No: 6, Manisa / TURKEY           ىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :عن  

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
            

             



 23/5/3122 سى:ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش اال 2433سقى اإلعالٌ : 

 23/22/3123ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  21/22/3113 ذاسيخ اول ذسجيم: 64353  انعاليح:سقى 

 27/22/3123 نافزج نغايح: 21/22/3113 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 7/22/3133 نافزج نغايح: 21/22/3123 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  و  ص   ح  - 53أ  ( )   – 46و ( )    - 2  ) :انصنف وانًادج 

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Google LLC  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

1600  Amphitheatre Parkway , Mountain View, California 94043, USA عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :    

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 37/3/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 32/2/3125ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  21/22/3115 ذاسيخ اول ذسجيم: 57345  انعاليح:سقى 

 7/22/3125 نافزج نغايح: 1/22/3115 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 7/22/3135 نافزج نغايح: 1/22/3125 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 ( أ  ب  ج   – 46ب  ( )   - 32ب  ج  د (  )   أ  - 4  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                   THE BODY SHOP  INTERNATIONAL Plc :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

                                                             The Body Shop International Limited : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

Watersmead , Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, United Kingdom         : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 36/3/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 32/2/3125ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  1/22/3115 ذاسيخ اول ذسجيم: 57347  انعاليح:سقى 

 1/22/3125 نافزج نغايح: 1/22/3115 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 7/22/3135 نافزج نغايح: 1/22/3125 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 ( أ  ب  ج   – 46ب ( )   - 32أ  ب  ج  د  ( )   - 4  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                     THE BODY SHOP INTERNATIONAL Plc  :يح انرجاسيح انقذيى اسى انجهح يانكح انعال
 

                                                                The Body Shop International Limited : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

Watersmead , Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, United Kingdom           : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  حيسجم انعالياخ انرجاسي                                                                                                                     
             



 37/2/3121  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 34/4/3127ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  21/1/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 42713  انعاليح:سقى 

 2/1/3127 نافزج نغايح: 21/1/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 2/1/3137 نافزج نغايح: 21/1/3127 ًجذدج:تذايح فرشج نفاريح انشهادج ان

 (  أ    - 6  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                .KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD   :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
   

 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd                                                 :    اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan                     : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

   

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 31/2/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 31/2/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  24/4/2227 ذاسيخ اول ذسجيم: 45764  انعاليح:سقى 

 23/4/3122 نافزج نغايح: 24/4/2227 :ريح اخش شهادجتذايح فرشج نفا

 23/4/3132 نافزج نغايح: 24/4/3122 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ   - 6  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

  PASTEUR MERIEUX Serums et Vaccins                                     :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
  

                                                                                   Sanofi Pasteur  : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

58, avenue Leclerc – 69007  LYON  France                                          : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

         

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 37/2/3121 ييش االسى:ذاسيخ ذقذيى طهة ذغ 2433سقى اإلعالٌ : 

 34/4/3127ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  21/1/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 42711  انعاليح:سقى 

 2/1/3127 نافزج نغايح: 21/1/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 2/1/3137 نافزج نغايح: 21/1/3127 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (    أ  - 6   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

          .KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD                                    :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd                                                              : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan                             : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 36/1/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 7/23/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  24/23/3111 ذاسيخ اول ذسجيم: 62744  انعاليح:سقى 

 23/23/3121 فزج نغايح:نا 24/23/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 23/23/3131 نافزج نغايح: 24/23/3121 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 ( أ  ب  ج  و  - 36  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                 Phillips-Van Heusen Corporation :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
 

 PVH Corp                                                                       : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

200 Madison Avenue, New York, NY 10016 USA            : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

                                           

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 24/21/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 2/21/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  22/21/3112 ذاسيخ اول ذسجيم: 66112  انعاليح:سقى 

 21/21/3122 نافزج نغايح: 22/21/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 21/21/3132 نافزج نغايح: 22/21/3122 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ   و   - 22( )   أ   ب   د    – 21( )  أ   ك   ل    -  7  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

  KSB Aktiengesellschaft                                                                                         :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
  

 KSB SE & Co. KGaA                                                                                             : سيح انجذيذاسى انجهح يانكح انعاليح انرجا

Johann-Klein-Strasse.  9,67227 Frankenthal, Germany                                           : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
             



 24/21/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى: 2433سقى اإلعالٌ : 

 2/21/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  22/21/3112 جيم:ذاسيخ اول ذس 66113  انعاليح:سقى 

 21/21/3122 نافزج نغايح: 22/21/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 21/21/3132 نافزج نغايح: 22/21/3122 تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 (  أ  و    - 22أ  ج  ( )   – 1أ  هـ   ك  ل  ( )   - 7  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                            :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
KSB Aktiengesellschaft                                                                                                                               

 KSB SE & Co. KGaA                                                                            : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

 Johann-Klein-Strasse.  9,67227 Frankenthal, Germany                         عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :  

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
            



 27/3/3112 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 36/2/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  2/21/2225ذاسيخ اول ذسجيم:  44223  انعاليح:سقى 

 41/2/3122نافزج نغايح:  2/21/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 41/2/3132 نافزج نغايح: 2/21/3122تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

  (  أ  ب    - 5أ  د  ( )   - 2  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 MOTUL S.A                                                                                                                   :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                                

                                                                      MOTUL                                                                                                                    :      اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

                  Boulevard Felix Faure 93300 AUBERVILLERS 119                                                   عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :  

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 27/3/3112 ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 36/2/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  2/21/2225ذاسيخ اول ذسجيم:  44222  انعاليح:سقى 

 41/2/3122نافزج نغايح:  2/21/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 41/2/3132 نافزج نغايح: 2/21/3122تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (   أ    ب    – 5أ   د   ( )    - 2   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

      MOTUL S.A                                                                                                                  :نقذيى اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح ا
                                                                                                                                

                        MOTUL                                                                           :                                               اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

                  Boulevard Felix Faure 93300 AUBERVILLERS 119                                  عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :                   

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
 

  



 31/3/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433اإلعالٌ : سقى 

 22/2/3126ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  1/3/3116 ذاسيخ اول ذسجيم:  51443  انعاليح:سقى 

 7/3/3126نافزج نغايح:  1/3/3116 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 7/3/3136 غايح:نافزج ن 1/3/3126تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    أ   -  2   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                                ANGEL YEAST STOCK CO., LTD                                                       :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                                 

                                                                   Angel Yeast Co., Ltd                                                                           :       اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

 24, Zhongnan Road, Yichang, Hubei  443003, P.R. CHINA                       :عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح    

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 31/3/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 22/2/3126ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  1/6/3116ذاسيخ اول ذسجيم:  51442  انعاليح:سقى 

 7/6/3126 نافزج نغايح:  1/6/3116  :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 7/6/3136 نافزج نغايح: 1/6/3126تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    أ    - 2   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                                  ANGEL YEAST STOCK CO., LTD                                                        :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                               

                                                                                     Angel Yeast Co., Ltd                                         :                                         اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

 24, Zhongnan Road, Yichang, Hubei  443003, P.R. CHINA                        : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح   

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 35/4/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433عالٌ : سقى اإل

 27/4/3126ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  31/23/3116ذاسيخ اول ذسجيم:  53711  انعاليح:سقى 

 22/23/3126نافزج نغايح:  31/23/3116 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 22/23/3136 زج نغايح:ناف 31/23/3126تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    ح   و   ط    - 41هـ  و ( )   - 32هـ  ( )   -2 ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                                  ANGEL YEAST STOCK CO., LTD                                                       :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                               

                                                                                     Angel Yeast Co., Ltd                                                   :                               اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

 24, Zhongnan Road, Yichang, Hubei  443003, P.R. CHINA                 عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :         

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 3/3/3112ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 37/22/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        37/22/2211  ول ذسجيم:ذاسيخ ا 34373  انعاليح:سقى 

 36/22/3121نافزج نغايح:  37/22/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 36/22/3131 نافزج نغايح: 37/22/3121تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (   أ   - 7  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                                                         .Fuji Metal Mfg. Co, Ltd                :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                               

                           FUJIKIN INCORPORATED:                                                                           اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

           3-2, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN                                              : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح
  

                                                                
   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 4/4/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 4/4/3122ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  3/2/3114ذاسيخ اول ذسجيم:  55627  انعاليح:سقى 

 2/2/3124نافزج نغايح:  3/2/3114 :دجتذايح فرشج نفاريح اخش شها

 2/2/3134 نافزج نغايح: 3/2/3124تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    و   س   - 41  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                         Hubei  Angel  Leaven Co., Ltd                                                      :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                               

                                                                   Angel Yeast Co., Ltd                                                                    :    اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

  24, Zhongnan Road, Yichang City, Hubei Province, China           عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح  :    
                    

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 27/2/3113ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى:  2433سقى اإلعالٌ : 

 7/2/3123ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  22/2/2213ذاسيخ اول ذسجيم:  35176  انعاليح:سقى 

 21/2/3123نافزج نغايح:  22/2/3113 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 21/2/3133 نافزج نغايح: 22/2/3123تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (   ج   د   و   أ   ب   - 6( )  أ   ب  هـ   - 2   ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                      TANABE SEIYAKU CO., LTD                                                      :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى 
                                                                                                                               

                                                             Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation                       :                اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ

2-10 Dosho-machi   3-chome chuo-ku , Osaka,  Japan                      عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :   

   

 

  

 

  اسيحيسجم انعالياخ انرج                                                                                                                     
 

  



 2433سقى اإلعالٌ : 
 41/1/3121: ( 2)  ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى

 41/1/3121  ( :3ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 

 23/4/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  33/5/3111ذاسيخ اول ذسجيم:  61714  انعاليح:سقى 

 32/5/3121غايح: نافزج ن 33/5/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/5/3131 نافزج نغايح: 33/5/3121تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    ح   ص   -53( )   ب  ا   -42ج ( )   أ  – 41( )   ب أ   – 47ج ( )   ب  أ  -46 أ  ( )   - 2  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

                                       ( ش . و . ك) ششكح انًخاصٌ انعًىييح      :( 2) انرجاسيح انقذيى  اسى انجهح يانكح انعاليح
                                                                                                                               

                                                                       ( ش. و. ك ) ششكح أجيهيري نهًخاصٌ انعًىييح:     ( 3انقذيى ) رجاسيح اسى انجهح يانكح انعاليح ان

                                                                                                                                          ( ش. و. ك عايح ) ششكح أجيهيري نهًخاصٌ انعًىييح:           اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ 

                  انكىيد 24226, سافاخ   36523ص . ب       عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :   

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 2433سقى اإلعالٌ : 
 23/6/3122( : 2ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 
 23/6/3122( :  3ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 

 32/22/3121ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج:  33/22/3111ذسجيم: ذاسيخ اول    62631 انعاليح:سقى 

 32/22/3121نافزج نغايح:  33/22/3111 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 32/22/3131 نافزج نغايح: 33/22/3121تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (    د   -42 ) انصنف وانًادج :

 ذيذ نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذج

  CLAUSE TEZIER                                                                                       :( 2اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى ) 
                                                                                                                               

 CLAUSE                                                                                                    :    ( 3اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى ) 

 HM.CLAUSE                                                                                                     : اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذ 

Rue Louis Saillant Zone Industrielle 26800 Portes-Les-Valence (France)   : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح       

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 2433سقى اإلعالٌ : 
 26/22/3123( : 2ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 
 27/2/3122( :  3ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 

 26/22/3123 ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج: 26/23/2214ذاسيخ اول ذسجيم:  31616  انعاليح:سقى 

 5/23/3123نافزج نغايح:  6/23/3114 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 5/23/3133 نافزج نغايح: 6/23/3123تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (   ل   - 7  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

  Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha ( Nippon Steel Corporation )    :( 2انعاليح انرجاسيح انقذيى )  اسى انجهح يانكح
                                                                                                                               

             NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION:     ( 3نرجاسيح انقذيى ) اسى انجهح يانكح انعاليح ا

                                    NIPPON STEEL CORPORATION                                              ح يانكح انعاليح انرجاسيح انجذيذاسى انجه

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan                                         عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح :  

   

 

   

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
  



 2433ى اإلعالٌ : سق
 37/4/3122( : 2ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 
 27/2/3122( :  3ذاسيخ ذقذيى طهة ذغييش االسى ) 

 37/4/3122 ذاسيخ ذقذيى طهة ذجذيذ انشهادج: 25/7/2225ذاسيخ اول ذسجيم:  44756  انعاليح:سقى 

 24/7/3122نافزج نغايح:  25/7/3112 :تذايح فرشج نفاريح اخش شهادج

 24/7/3132 نافزج نغايح: 25/7/3122تذايح فرشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 (  ل   - 7  ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغييش: ذغييش اسى + ذجذيذ 

 Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha ( Nippon Steel Corporation )      :( 2اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى ) 
                                                                                                                               

               NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION:     ( 3اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح انقذيى ) 

                                                                                            NIPPON STEEL CORPORATION:                                              اليح انرجاسيح انجذيذ اسى انجهح يانكح انع

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan                                         : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسيح   

   

 

  

 

  يسجم انعالياخ انرجاسيح                                                                                                                     
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