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 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/4/2038 تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج: 6/7/2008 تاسيخ اول تسجيم: 72255 انعاليح:سقى 

 6/7/2038 نافزج نغايح: 6/7/2008 :نفاريح اخش شهادجفتشج تذايح 

 7/7/2028 نافزج نغايح: 6/7/2038 نفاريح انشهادج انًجذدج:فتشج تذايح 

 ا ب ج د هـ و ( -7ا ب ج د () -1):انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Ipsen Biopharm Ltd. 

ADDRESS: Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UF, United Kingdom 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 29/1/2035تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  22/33/3992تاسيخ اول تسجيم:  12523 انعاليح:سقى 

 23/33/2035افزج نغايح:ن 22/33/2005 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 23/33/2025 نافزج نغايح: 22/33/2035تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب ( -10)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: AKBAR BROTHERS LTD  

ADDRES : No. 334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 6/9/2038ذ انشهادج: تاسيخ تقذيى طهة تجذي 7/7/3991تاسيخ اول تسجيم:  12928 انعاليح:سقى 

 4/7/2038نافزج نغايح: 7/7/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 4/7/2028 نافزج نغايح: 7/7/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ل ( -6)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Teka Industrial S.A. 

ADDRESS: Santander (SPAIN) Cajo 17, Street . 39011 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 6/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/9/3958اسيخ اول تسجيم: ت 24083 انعاليح:سقى 

 36/9/2038نافزج نغايح: 35/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 36/9/2028 نافزج نغايح: 35/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -32)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  نعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :ا

NAME: Nissan Jidosha Kabushiki kaisha  

ADDRESS: No.2, Takara-cho, kanagawa-ku, Yokohama-Shi, kanagawa-ken, Japan  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 8/5/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/5/2008تاسيخ اول تسجيم:  72693 انعاليح:سقى 

 35/5/2038نافزج نغايح: 35/5/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 36/5/2028 نافزج نغايح: 35/5/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 أ ( -39ب () -35)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Promat UK Limited 

ADDRESS: The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2TD  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 6/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  30/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  44758 انعاليح:سقى 

 30/9/2038نافزج نغايح: 30/9/2001 :خش شهادجتذايح فتشج نفاريح ا

 9/9/2028 نافزج نغايح: 30/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 أ ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Amgen Inc.  

ADDRESS: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789 U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/8/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  8/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  72943 انعاليح:سقى 

 8/9/2038نافزج نغايح: 8/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 5/9/2028 نافزج نغايح: 8/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 د ( -10)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  :انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة 

NAME: WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC  

ADDRESS: 33 North Dearborn, Chicago, Illinois, United States of America 

 

 

 
 

 

 

  خ انتجاسيحيسجم انعاليا                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 39/4/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  38/6/2001تاسيخ اول تسجيم:  44305 انعاليح:سقى 

 38/6/2038نافزج نغايح: 38/6/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 35/6/2028 نافزج نغايح: 38/6/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 و ( -10)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: LESAFFRE ET COMPAGNIE  

ADDRESS: 41, rue Etienne Marcel 75001 Paris France  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 30/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  24/9/2009تاسيخ اول تسجيم:  74932 انعاليح:سقى 

 24/9/2039نافزج نغايح: 24/9/2009 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 21/9/2029 نافزج نغايح: 24/9/2039ج نفاريح انشهادج انًجذدج: تذايح فتش

 أ ( -23)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ZHEJIANG HAERS VACUUM CONTAINERS CO., LTD 

ADDRESS: No.1 HAERS ROAD HARDWARE SCIENTIFIC – TECHNICAL INDUSTRY ZONE YONG 
KANG ZHEJIANG - CHINA 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 31/1/2035تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/2/2004تاسيخ اول تسجيم:  47768 انعاليح:سقى 

 35/2/2039نافزج نغايح: 35/2/2004 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 36/2/2029 نافزج نغايح: 35/2/2039تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د ( -1)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  صاحة انطهة :انعنىاٌ انكايم ن

NAME: KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: GEBZE ORGANIZE SANAYI  BOLGESI IHSAN DEDE CAD NO.133 GEBZE – KOCAELI – 
TURKEY 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/8/2036تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  28/8/2003تاسيخ اول تسجيم:  19871 انعاليح:سقى 

 28/8/2036نافزج نغايح: 28/8/2003 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 25/8/2026 غايح:نافزج ن 28/8/2036تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ص ح ( -29)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DULEON LE RODEN  

ADDRESS: 29860 PLOUVEN – FRANCE 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 30/7/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  30/6/2001تاسيخ اول تسجيم:  44055 انعاليح:سقى 

 30/6/2038افزج نغايح:ن 30/6/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 9/6/2028 نافزج نغايح: 30/6/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج هـ ( -27ا ب ج د () -38ا ب ج () -34ب () -9ج () -1)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Zadafo Verwaltungsgesllschaft mbH 

ADDRESS: Gutenbergring 53, 22484 Norderstedt, Germany 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 30/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  33/33/2001تاسيخ اول تسجيم:  44952 انعاليح:سقى 

 33/33/2038نافزج نغايح: 33/33/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 30/33/2028 نافزج نغايح: 33/33/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 د ( -3)انصنف وانًادج :

  ششكح انذنس انششق نهتجاسج انعايح ) ر.و.و ( هة :االسى انكايم نصاحة انط

 انخانذيح تنايح  –شاسع انًكتىو  –دتي  –ديشج  –دونح االياساخ انعشتيح انًتحذج  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 9/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47390 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تشج نفاريح انشهادج انًجذدج: تذايح ف

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 

 
 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 9/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  37/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47378 انعاليح:سقى 

 37/32/2038نافزج نغايح: 37/32/2001 :تشج نفاريح اخش شهادجتذايح ف

 34/32/2028 نافزج نغايح: 37/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4أ () -3)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 9/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001اول تسجيم:  تاسيخ 47393 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  نعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :ا

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  انتجاسيحيسجم انعالياخ                                                                                                                      

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 9/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47391 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 9/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47396 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 6/33/2035تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  9/33/2002تاسيخ اول تسجيم:  43507 انعاليح:سقى 

 9/33/2035نافزج نغايح: 9/33/2002 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 8/33/2025 نافزج نغايح: 9/33/2035تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د ( -24)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: LACOSTE 

ADDRESS: 8, rue de Castiglione, 75001 Paris, France. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/32/2031تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  1/3/3984تاسيخ اول تسجيم:  25193 انعاليح:سقى 

 2/3/2034نافزج نغايح: 1/3/3999 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 2/3/2024 نافزج نغايح: 1/3/2034تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -28أ () -26ا ب ج د هـ و () -27ج () -38ب () -9ج () -1)انصنف وانًادج :

   انكايم نصاحة انطهة :االسى 

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: LACOSTE 

ADDRESS: 8, rue de Castiglione, 75001 Paris, France. 

 

 

 
 

 

 

  عالياخ انتجاسيحيسجم ان                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 26/3/2036تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/2/3986تاسيخ اول تسجيم:  29710 انعاليح:سقى 

 13/3/2036نافزج نغايح: 3/2/2003 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 13/3/2026 نافزج نغايح: 3/2/2036تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -28أ () -24ا ب ج د هـ و () -27أ () -26ج () -38ب () -9ج () -1)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: LACOSTE 

ADDRESS: 8, rue de Castiglione, 75001 Paris, France. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/7/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  39/7/2008تاسيخ اول تسجيم:  72163 انعاليح:سقى 

 39/7/2038نافزج نغايح: 39/7/2008 :ادجتذايح فتشج نفاريح اخش شه

 38/7/2028 نافزج نغايح: 39/7/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د ( -1)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Hobi Kozmetik Imalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 

ADDRESS: Inonu Mahallesi Ulusu Cad. No: 135, Kayisdagi Kadikoy Istanbul 34755, Turkey 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47336 انعاليح:سقى 

 34/32/2038نافزج نغايح: 34/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/32/2028 نافزج نغايح: 34/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب د هـ ( -14)انصنف وانًادج :

 كهثهاس تىتاكى انتشناشيىنال و.و.ح  االسى انكايم نصاحة انطهة :

 ، انًنطقح انحشج تجثم عهي ، دتي ، االياساخ انعشتيح انًتحذج  63403ص.ب.  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/9/3988تاسيخ اول تسجيم:  13309 انعاليح:سقى 

 31/9/2038نافزج نغايح: 34/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/9/2028 نافزج نغايح: 34/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ص ح ط ي ك ل ( -36ا ب ج د هـ و ص ح () -9ا ب ج () -5ا ب ج د هـ و () -3)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 

ADDRESS: 6230 Frankfurt / Main 80 Federal Republic of Germany  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :ذدانع 3182سقى اإلعالٌ : 

 6/7/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  5/7/2008تاسيخ اول تسجيم:  72299 انعاليح:سقى 

 5/7/2038نافزج نغايح: 5/7/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 6/7/2028 نافزج نغايح: 5/7/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د ( -43أ () -18)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: RCN TELEVISION S.A. 

ADDRESS: Avenida de las Americas No.65 – 82 Bogota, Colombia 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 31/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  44607 انعاليح:سقى 

 34/9/2038نافزج نغايح: 34/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/9/2028 نافزج نغايح: 34/9/2038ج: تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذد

 أ ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Genentech, Inc. 

ADDRESS: 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, USA 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/9/3991تاسيخ اول تسجيم:  11044 انعاليح:سقى 

 31/9/2038نافزج نغايح: 34/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/9/2028 نافزج نغايح: 34/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا و ص ( -29ا ب () -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: British Cod Liver Oils Limited 

ADDRESS: Hedon Road, Marfleet, Hull, HU9 5NJ , Englang . 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 31/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  13306 انعاليح:سقى 

 34/9/2038نافزج نغايح: 34/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/9/2028 نافزج نغايح: 34/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د هـ و ص ح ط ( -33ا ب ج د هـ و ص ح () -9)انصنف وانًادج :

   انطهة :االسى انكايم نصاحة 

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 

ADDRESS: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA Prefecture, JAPAN 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/9/3958تاسيخ اول تسجيم:  33894 انعاليح:سقى 

 31/9/2038نافزج نغايح: 34/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/9/2028 نافزج نغايح: 34/9/2038ًجذدج: تذايح فتشج نفاريح انشهادج ان

 ا ب ج هـ و ( -27د () -24ا ب () -21)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Teijin Limited 

ADDRESS: 6-7, Minamihommachi 1 Chome Chou-Ku, Osaka, Japan 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  24/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  71029 انعاليح:سقى 

 24/9/2038نافزج نغايح: 24/9/2008 :ج نفاريح اخش شهادجتذايح فتش

 21/9/2028 نافزج نغايح: 24/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 أ ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: AstraZeneca AB 

ADDRESS: SE – 151 85 Sodertalje, Sweden 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038جذيذ انشهادج: تاسيخ تقذيى طهة ت 34/3/2004تاسيخ اول تسجيم:  47103 انعاليح:سقى 

 34/3/2039نافزج نغايح: 34/3/2004 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 31/3/2029 نافزج نغايح: 34/3/2039تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب ج ( -12ك س ع ف ص س () -10ب ج هـ و ص ح () -29)انصنف وانًادج :

 الخضش ش.و.ل.انىادي ا  االسى انكايم نصاحة انطهة :

 ، تيشوخ ، نثناٌ  33 – 2672ص.ب  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182ٌ : سقى اإلعال

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  37/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  44617 انعاليح:سقى 

 37/9/2038نافزج نغايح: 37/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 34/9/2028 نافزج نغايح: 37/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 أ ( -33() أ -9)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 

ADDRESS: 533 MARYVILLE UNIVERSITY DRIVE ST. LOUIS, MISSOURI 63141, U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 32/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  37/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  44616 انعاليح:سقى 

 37/9/2038نافزج نغايح: 37/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 34/9/2028 نافزج نغايح: 37/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 أ ( -33أ () -9)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Eveready Battery Company Inc. 

ADDRESS: 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141 , USA  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038ى طهة تجذيذ انشهادج: تاسيخ تقذي 36/9/2001تاسيخ اول تسجيم:  44615 انعاليح:سقى 

 36/9/2038نافزج نغايح: 36/9/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 37/9/2028 نافزج نغايح: 36/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب ج ( -12)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 21/30/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  6/33/2008تاسيخ اول تسجيم:  71207 انعاليح:سقى 

 6/33/2038نافزج نغايح: 6/33/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 7/33/2028 نافزج نغايح: 6/33/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ح ( -10)انصنف وانًادج :

   سى انكايم نصاحة انطهة :اال

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  28/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  71046 انعاليح:سقى 

 28/9/2038نافزج نغايح: 28/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 25/9/2028 نافزج نغايح: 28/9/2038: تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج

 ب ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: VITABIOTICS Ltd. 

ADDRESS: 1 Apsley Way, London NW2 7HF, England 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  28/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  71045 انعاليح:سقى 

 28/9/2038نافزج نغايح: 28/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 25/9/2028 نافزج نغايح: 28/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: VITABIOTICS Ltd. 

ADDRESS: 1 Apsley Way, London NW2 7HF, England 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  28/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  71048 انعاليح:سقى 

 28/9/2038نافزج نغايح: 28/9/2008 :ج نفاريح اخش شهادجتذايح فتش

 25/9/2028 نافزج نغايح: 28/9/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: VITABIOTICS Ltd. 

ADDRESS: 1 Apsley Way, London NW2 7HF, England 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038قذيى طهة تجذيذ انشهادج: تاسيخ ت 23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47230 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47238 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ب (ا  -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47222 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038نًجذدج: تذايح فتشج نفاريح انشهادج ا

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47233 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :جتذايح فتشج نفاريح اخش شهاد

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038يخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج: تاس 23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47227 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  : انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182: سقى اإلعالٌ 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47208 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47397 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038دج انًجذدج: تذايح فتشج نفاريح انشها

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47237 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :شهادجتذايح فتشج نفاريح اخش 

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47232 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  نطهة :انعنىاٌ انكايم نصاحة ا

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182الٌ : سقى اإلع

 35/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  23/32/2001تاسيخ اول تسجيم:  47204 انعاليح:سقى 

 23/32/2038نافزج نغايح: 23/32/2001 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 20/32/2028 نافزج نغايح: 23/32/2038تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ( -4): انصنف وانًادج

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Shell Brands International AG  

ADDRESS: Baarermatte , 6340 Baar , Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 36/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  28/9/2008تاسيخ اول تسجيم:  71047 انعاليح:سقى 

 28/9/2038نافزج نغايح: 28/9/2008 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 25/9/2028 نافزج نغايح: 28/9/2038ادج انًجذدج: تذايح فتشج نفاريح انشه

 ب ( -7)انصنف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: VITABIOTICS Ltd. 

ADDRESS: 1 Apsley Way, London NW2 7HF, England 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3182سقى اإلعالٌ : 

 38/9/2038تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  4/3/2009تاسيخ اول تسجيم:  71471 انعاليح:سقى 

 4/3/2039ج نغايح:نافز 4/3/2009 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 1/3/2029 نافزج نغايح: 4/3/2039تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب ج د ( -16)انصنف وانًادج :

 يصشف االنًاء   االسى انكايم نصاحة انطهة :

 انًًهكح انعشتيح انسعىديح  –انشياض  انعنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
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