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 33/33/3001تازيخ طهة تغييس اسى:  انعدد: 3131 زقى االعالٌ :

 6/8/3031تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   30502 زقى انعالية:

 31/30/3038 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 35/30/3231تازيخ اول تسجيم:

 31/30/3038فرة نغاية:نا                                       35/30/3001 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 31/30/3038نافرة نغاية: 35/30/3038:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -5)انصنف وانًادة :

 تغييس اسى + تغييس عنىاٌ + تجديد نىع انتغييس:

  LABORATORIES OM S A اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

 .rue de Bois – du-Lan, Meyrin, Geneve, Switzerland 22 : ية انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجاز

  OM Pharma اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

22 rue de Bois – du-Lan, 1217 Meyrin, Switzerland. :    نجديدعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية ا           

 

 

 
 

 

 
 



 1/5/3038تازيخ طهة تغييس اسى: نعدد:ا 3131زقى االعالٌ :

 1/5/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:  11132زقى انعالية:

 1/5/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 35/8/3001تازيخ اول تسجيم:

 35/8/3038نافرة نغاية:                                       35/8/3001:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية: 35/8/3038:نفاذية انشهادة انًجددة تداية فتسة

 هـ ( -32انصنف وانًادة :)

 تغييس اسى + تغييس عنىاٌ + تجديد نىع انتغييس:

 .FRIESLAND BRANDS BV اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

 BLANKENSTEIN 142, 7943 P E MEPPEL, THE NETHERLANDS : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 .FRIESLAND CAMPINA NEDERLAND B.V اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

STATIONSPLEIN 4, 3818 LE AMERSFOORT, THE NETHERLANDS عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد  :    

 

 
 

 



 1/5/3038سى:تازيخ طهة تغييس ا انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 1/5/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:  11110زقى انعالية:

 1/5/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 35/8/3001تازيخ اول تسجيم:

 35/8/3038نافرة نغاية:                                       35/8/3001:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية: 35/8/3038:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 هـ ( -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تغييس عنىاٌ + تجديد

 .FRIESLAND BRANDS BVاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى: 

 BLANKENSTEIN 142, 7943 P E MEPPEL, THE NETHERLANDS:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 .FRIESLAND CAMPINA NEDERLAND B.Vاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد: 

STATIONSPLEIN 4, 3818 LE AMERSFOORT, THE NETHERLANDS عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد  :    

 

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 31/30/3038اٌ:تازيخ طهة تغييس عنى  30333زقى انعالية:

 31/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 38/6/3231تازيخ اول تسجيم:

 33/6/3038نافرة نغاية:                                       38/6/3001:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/6/3038نافرة نغاية: 38/6/3038:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب ( -35:) انصنف وانًادة

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .Speedo Holdings B.V اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية:

  Heimlaan 49, 2015 LD Haarlem Netherlands:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Netherlands:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 

 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 5/3/3030تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11626زقى انعالية:

 31/2/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 31/2/3001تازيخ اول تسجيم:

 31/2/3038ة نغاية:نافر                                   31/2/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/2/3038نافرة نغاية: 31/2/3038:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ( -13ا ب ج د هـ و ش ح ط ك ل و ٌ س ع ف ص ق ز () -10ا ب ج هـ و ش () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 COMPAGIE GERVAIS DANONEاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 rue Jules Guesde 92300 Levallois Perret FRANCE 130-126:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE ,17:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 31/30/3031تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   18358زقى انعالية:

 10/8/3035 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 33/30/3000 تازيخ اول تسجيم:

 33/30/3035 نافرة نغاية: 33/30/3000 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 30/30/3035 نافرة نغاية: 33/30/3035 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج د هـ و ش ح ( -13ا ب ج () -11ا ب ج () -13ا ب ج هـ و ش ح ط ي ك و ٌ س ف ص ق ز () -10ا ب ج هـ و () -35انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  RED BULL GMBHاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  Brunn 115, 5330 Fuschl am See, Austria : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 A – 5330 Fuschl am See, Brunnen 1 , Austria:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 5/3/3030تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11623زقى انعالية:

 33/2/3038 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 31/2/3001 تازيخ اول تسجيم:

 31/2/3038 نافرة نغاية: 31/2/3001 :فتسة نفاذية اخس شهادة تداية

 33/2/3038نافرة نغاية: 31/2/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ( -13ا ب ج د هـ و ش ح ط ك ل و ٌ س ع ف ص ق ز () -10ا ب ج هـ و ش () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 COMPAGIE GERVAIS DANONEانجهة يانكة انعالية انتجازية:  اسى

 rue Jules Guesde 92300 Levallois Perret FRANCE 130-126:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE ,17:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131العالٌ :زقى ا

 33/8/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   3513/32/18زقى انعالية:

 36/1/3038 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 33/1/3218تازيخ اول تسجيم:

 30/1/3038نافرة نغاية: 33/1/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 30/1/3038غاية:نافرة ن 33/1/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .Parfums Christian Dior S.Aاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Avenue Hoche, 75008 Paris, France 30:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Avenue Hoche, 75008 Paris, France 33:  انجديدعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية 

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 33/8/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   33003زقى انعالية:

 33/8/3038 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 31/30/3261تازيخ اول تسجيم:

 33/30/3038 نافرة نغاية: 31/30/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/30/3038نافرة نغاية: 31/30/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -3انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .JANOME SEWING MACHINE CO., LTDاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 NO. 1-1 3CHOME KYOBASHI, CHUO-KU- TOKYO- JAPAN:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    HAZAMA-MACHI,HACHIOJI-SHI, TOKYO,JAPAN 1463 : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 38/3/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   50331 زقى انعالية:

 30/33/3036 انشهادة:تازيخ طهة تجديد  5/33/3006 تازيخ اول تسجيم:

 5/33/3036 نافرة نغاية: 5/33/3006 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/33/3036 نافرة نغاية: 5/33/3036 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب ج ( -15انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  .CORPORACION HABANOS, S.Aاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Habana, Cuba 

 ,Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
Guanabacoa, La Habana, Cuba.  

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 33/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11831 زقى انعالية:

 33/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 35/30/3001 تازيخ اول تسجيم:

 35/30/3038نافرة نغاية: 35/30/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/30/3038 نافرة نغاية: 35/30/3038 :انشهادة انًجددةتداية فتسة نفاذية 

 ا ب ج ح ( -13ب د () -16انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  .Four Seasons Hotels (Barbados) Ltdاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Suite 201/202, Chancery House, High Street Bridgetown, Barbados:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbados:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   53613 زقى انعالية:

 36/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 2/3/3008تازيخ اول تسجيم:

 2/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 8/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 SPLASH CORPORATIONية: اسى انجهة يانكة انعالية انتجاز

 HBC Corporate Center, 548 Mindanao Avenue cor. Quirino Highway:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Novaliches, Quezon City, Metro Manila, Philippines. 

5:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
th

 Floor, W building. 11
th

 Avenue cor 28
th

 Street, Taguig City, Metro 
Manila, Philippines. 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   53616 زقى انعالية:

 36/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 2/3/3008 تازيخ اول تسجيم:

 2/3/3038نغاية: نافرة 2/3/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 8/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 SPLASH CORPORATIONاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 HBC Corporate Center, 548 Mindanao Avenue cor. Quirino Highway:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Novaliches, Quezon City, Metro Manila, Philippines. 

5:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
th

 Floor, W building. 11
th

 Avenue cor 28
th

 Street, Taguig City, Metro 
Manila, Philippines. 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   53611 زقى انعالية:

 36/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 2/3/3008تازيخ اول تسجيم:

 2/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1نصنف وانًادة :)ا

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 SPLASH CORPORATIONاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 HBC Corporate Center, 548 Mindanao Avenue cor. Quirino Highway:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Novaliches, Quezon City, Metro Manila, Philippines. 

5:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
th

 Floor, W building. 11
th

 Avenue cor 28
th

 Street, Taguig City, Metro 
Manila, Philippines. 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    53611زقى انعالية:

 36/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة: 2/3/3008تازيخ اول تسجيم:

 2/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 8/3/3038نافرة نغاية: 2/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 SPLASH CORPORATIONنتجازية: اسى انجهة يانكة انعالية ا

 HBC Corporate Center, 548 Mindanao Avenue cor. Quirino Highway:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
Novaliches, Quezon City, Metro Manila, Philippines. 

5:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
th

 Floor, W building. 11
th

 Avenue cor 28
th

 Street, Taguig City, Metro 
Manila, Philippines. 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/30/3033تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   35030 زقى انعالية:

 6/33/3002 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 3/3/3280تازيخ اول تسجيم:

 3/3/3030افرة نغاية:ن 3/3/3225 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3030 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -35انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku , Tokyo , Japan -2 ,1-6:  ة انعالية انتجازية انقديىعنىاٌ انجهة يانك

 Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan ,2-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/30/3033: تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  35033 زقى انعالية:

 6/33/3002 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 3/3/3280 تازيخ اول تسجيم:

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3225 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3030 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 د و ( -11انصنف وانًادة :)

 تجديدنىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + 

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku , Tokyo , Japan -2 ,1-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan ,2-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/30/3033تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   35033 زقى انعالية:

 6/33/3002تازيخ طهة تجديد انشهادة: 3/3/3280تازيخ اول تسجيم:

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3225 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3030 :فتسة نفاذية انشهادة انًجددة تداية

 ا ب ( -38انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku , Tokyo , Japan -2 ,1-6:  ىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

 Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan ,2-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/30/3033تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   35031زقى انعالية: 

 6/33/3002تازيخ طهة تجديد انشهادة: 3/3/3280تسجيم:تازيخ اول 

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3225 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3030 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ( -30انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)الية انتجازية: اسى انجهة يانكة انع

 chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku , Tokyo , Japan -2 ,1-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan ,2-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/30/3033تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   35031زقى انعالية: 

 6/33/3002تازيخ طهة تجديد انشهادة: 3/3/3280تازيخ اول تسجيم:

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3225 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3030نافرة نغاية: 3/3/3030 :دةتداية فتسة نفاذية انشهادة انًجد

 ب د هـ ( -2انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku , Tokyo , Japan -2 ,1-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan ,2-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/2/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11363زقى انعالية: 

 36/2/3038 ة تجديد انشهادة:تازيخ طه 3/30/3001تازيخ اول تسجيم: 

 3/30/3038نافرة نغاية: 3/30/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 6/30/3038نافرة نغاية: 3/30/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ( -12انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية:

 Campden Hill Road- London W 8-7 AR, England 120:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Battleship Building, 179 Harrow Road, W2 6NB London, United : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
Kingdom  

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 36/2/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11361زقى انعالية: 

 36/2/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/30/3001تازيخ اول تسجيم: 

 3/30/3038نافرة نغاية: 3/30/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 6/30/3038نافرة نغاية: 3/30/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ( -12انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  VIRGIN ENTERPRISES LIMITEDاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Campden Hill Road- London W 8-7 AR, England 120:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Battleship Building, 179 Harrow Road, W2 6NB London, United:  نجديدعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية ا
Kingdom  

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 1/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   15366زقى انعالية: 

 1/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  1/3/3001تازيخ اول تسجيم: 

 1/3/3032نافرة نغاية: 1/3/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3032نافرة نغاية: 1/3/3032 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 هـ و ( -35انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  Big Star Co., Ltdاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Mu 4 Soi Promdan Rama 2 Rd. Samaedum, Bangkuntien, Bangkok 99/40:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
10150 Thailand 

 ,Soi. Rama 2, Soi. 100 Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien 15:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
Bangkok 10150, Thailand   

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 1/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11358: زقى انعالية

 1/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/3/3001 تازيخ اول تسجيم:

 3/3/3038نافرة نغاية: 3/3/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/3/3038نافرة نغاية: 3/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب ج ( -13ح ط () -10ـ ش ()ا ب ه -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  McCain Foods Limitedاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  Main Street, Florenceville, New Brunswick Canada E7 L1 B2 107:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick, Canada E7L 8800 : ازية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتج
1B2   

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 38/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11352زقى انعالية: 

 33/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/3/3001تازيخ اول تسجيم: 

 3/3/3038نافرة نغاية: 3/3/3001 :خس شهادةتداية فتسة نفاذية ا

 3/3/3038نافرة نغاية: 3/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب ج ( -13ح ط () -10ا ب هـ ش () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  McCain Foods Limitedاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  Main Street, Florenceville, New Brunswick Canada E7 L1 B2 107:  انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديىعنىاٌ 

 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick, Canada E7L 8800:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
1B2   

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 31/2/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11300نعالية: زقى ا

 31/2/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/2/3001تازيخ اول تسجيم: 

 33/2/3038نافرة نغاية: 33/2/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 36/2/3038نافرة نغاية:  33/2/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ل ( -10ب () -32:) انصنف وانًادة

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

  .Baumer Foods, Incاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  .Tulane Avenue New Orleans, Louisiana 70119, U.S.A 4301:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 .Edenborn Ave. Suite 510 Metairie, LA 70001 U.S.A 2424  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



 5/8/3038تازيخ طهة نقم انًهكية :  انعدد: 3131زقى االعالٌ : 

 5/8/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   33615زقى انعالية: 

 33/5/3031تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/5/3281تازيخ اول تسجيم: 

 33/5/3031نافرة نغاية:                                       33/5/3222:خس شهادةتداية فتسة نفاذية ا

 33/5/3031نافرة نغاية: 33/5/3031:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ( -11انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: نقم يهكية + تغييس عنىاٌ + تجديد 

 EMPRESA CUBANA DEL TABACO (Cubatabaco)انقديى: اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية 

  O' Reilly No. 104, La Habana Vieja, Cuba  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  .CORPORACION HABANOS, S.A اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

Ave . 3ra . No. 2006 e/20 y 22 Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba   عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:  

Ave . 3ra . No. 2006 e/20 y 22 Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :       

 ,Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

Guanabacoa, La Habana, Cuba. 

 

 

 
 

 

 



 33/3/3035 : تغييس اسىتازيخ طهة  33/3/3035تازيخ طهة ديج انجهات: 3131زقى االعالٌ : 

 6/8/3035:  اسىتازيخ طهة تغييس  6/8/3035تازيخ طهة ديج انجهات:  51365زقى انعالية: 

 35/3/3032تازيخ طهة تجديد انشهادة:  32/5/3002جيم: تازيخ اول تس

 32/5/3032 نافرة نغاية:                                      32/5/3002 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 38/5/3032 نافرة نغاية: 32/5/3032 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب ( -33انصنف وانًادة :)

 + تجديد  اسى+ تغييس  ديج جهات: نىع انتغييس

   + .LUK LAMELLEN & KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG/GERMANY                             انجهات انتي تى ديجها: اسى 
                                                                     VERMOGENSVERWAL TUNGSGESELLSCHAFT MBH/GERMANY.  LUK 

                               SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO.KG/ GERMANY  اسى انجهة انًانكة نهعالية تعد انديج:

 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG                                               تغييس اسى انجهة انًانكة نهعالية تعد انديج:

 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG   +                                                       نجهات انتي تى ديجها: اسى ا
SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO.KG 

 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO.KG                                                   اسى انجهة انًانكة نهعالية تعد انديج:

 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG                                               تغييس اسى انجهة انًانكة نهعالية تعد انديج:

                            INDUSTRIESLR . 1-3,91074 HERZOGENAURACH, GERMANY  :انتجازيةانجهة انًانكة نهعالية عنىاٌ 

 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 6/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11301زقى انعالية: 

 6/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038 نافرة نغاية: 31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج هـ ( -2انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .ROADSTAR MANAGEMENT S.Aاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  Via Passeggiata 1, CH – 6828 Balerna, Switzerland:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  Via Passeggiata, 7 , CH-6883 NOVAZZANO, Switzerland  : ٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديدعنىا

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 6/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   53133زقى انعالية: 

 6/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  35/5/3008تازيخ اول تسجيم: 

 35/5/3038نافرة نغاية: 35/5/3008 :اذية اخس شهادةتداية فتسة نف

 31/5/3038نافرة نغاية:  35/5/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 هـ ( -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 TEKSUT SUT MAMULLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETIاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 Denizkent Karayolu 3, KM Balikesir - Turkey:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Hasanbey Koy Alti Mevkii No: 14 Gonen / Balikesir - Turkey  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 33/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   30332زقى انعالية: 

 33/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  5/33/3001تازيخ اول تسجيم: 

 5/33/3038نافرة نغاية: 5/33/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/33/3038نافرة نغاية:  5/33/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -1ب () -1أ () -3انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 ILLINOIS TOOL WORKS INCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

  WEST LAKE AVENUE, GLENVIEW, IL60026 1215 U.S.A 3600:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  Harlem Avenue, lllinois 60025, Glenview, USA 155  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 33/30/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11833زقى انعالية: 

 33/30/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  35/30/3001تازيخ اول تسجيم: 

 35/30/3038نافرة نغاية: 35/30/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/30/3038نافرة نغاية:  35/30/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج ح ( -13ب د () -16انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTDاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

 ,SUITE 201/202, CHANCERY HOUSE HIGH STREET                 :         قديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية ان
BRIDGETOWN, BARBADOS, WEST INDIES  

 CHANCERY HOUSE HIGH STREET, BRIDGETOWN, BARBADOS  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 38/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11332زقى انعالية: 

 33/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 س ع ف ص ز (ك ل و  -10انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100 : ٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديدعنىا

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11380زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :اخس شهادةتداية فتسة نفاذية 

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ح ( -13ح ط ك ل و س ع ف ص ز () -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية:

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11388زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح ط ك ل و س ع ف ص ز ( -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  يىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقد

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11338زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ص ز ( ح ط ك ل و س ع ف -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  هة يانكة انعالية انتجازية انجديدعنىاٌ انج

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11383زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :هادةتداية فتسة نفاذية اخس ش

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ح ( -13ح ط ك ل و س ع ف ص ز () -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11383زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ح ( -13ح ط ك ل و س ع ف ص ز () -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  ة انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازي

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11381زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ح ( -13س ع ف ص ز () ح ط ك ل و -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:    11381زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تسة نفاذية اخس شهادةتداية ف

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح ط ك ل و س ع ف ص ز ( -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC: اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11385زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/8/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/8/3038نافرة نغاية: 31/8/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/8/3038نافرة نغاية:  31/8/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ح ( -13)ح ط ك ل و س ع ف ص ز ( -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  تجازية انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية ان

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 35/33/3038 تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:  11621زقى انعالية:

 31/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/2/3001تازيخ اول تسجيم: 

 31/2/3038نافرة نغاية: 31/2/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/2/3038نافرة نغاية:  31/2/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ل و س ع ف ص ز ( ح ط ك -10ا ب ج د هـ و ش ح () -32انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLCاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                          Gardiner Lane Louisville, Kentucky 40213 USA 1441:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

    .Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA 7100:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

 33/33/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   11231 زقى انعالية:

 32/33/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/33/3001تازيخ اول تسجيم: 

 3/33/3038نافرة نغاية: 3/33/3001 :اذية اخس شهادةتداية فتسة نف

 13/30/3038نافرة نغاية:  3/33/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج د هـ و ش ح ط ك ل ( -36ا ب ج د هـ و () -5ا ب ج () -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس عنىاٌ + تجديد

 .Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Sازية: اسى انجهة يانكة انعالية انتج

                          AYAZAGA CENDERE YOLU NO. 10 LEVENT ISTANBUL TURKEY:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 ISTANBUL DERI ORGANIZE SANAYI BOLGESI GUDERI:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
CADDESI NO: 1 X-1 OZEL PARSEL 34957 TUZLA ISTANBUL    

 
 



 33/33/3033تازيخ طهة تغييس اسى :  33/33/3033تازيخ طهة تغييس عنىاٌ: 3131زقى االعالٌ : 

 33/33/3033تازيخ طهة تغييس اسى :  33/33/3033تازيخ طهة ديج انجهات:  31533زقى انعالية: 

 1/1/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  36/1/3238 تازيخ اول تسجيم:

 35/1/3038نافرة نغاية:                                       36/1/3008 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 35/1/3038نافرة نغاية:  36/1/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 هـ و ( -32انصنف وانًادة :)

 تجديد  تغييس عنىاٌ + ديج جهات + تغييس اسى +نىع انتغييس: 

 B.V. Verwerkings-Industrie Vreeland                                                                        اسى انجهة يانكة انعالية انقديى:

                                                                                                                         .VIV Vreeland B.V       :انجديداسى انجهة يانكة انعالية 

 .Koninklijke R. Buisman Zuivelexport B.V. +        VIV Vreeland B.V                                  :اسى انجهات انتي تى ديجها

                                                                   .Koninklijke R. Buisman Zuivelexport B.Vالية تعد انديج: اسى انجهة انًانكة نهع 

                                                                                      .Koninklijke VIV Buisman B.V:  تغييس اسى انجهة انًانكة نهعالية تعد انديج

 BE Wijk en Aalburg, Grote Kerkstraat 60, The Netherlands 4261                :انجهة انًانكة نهعالية انتجازية انقديىعنىاٌ 

                           .Raadhuislaan 4, 3633 AR Vreeland, The Netherlands    :انجديد انجهة انًانكة نهعالية انتجازيةعنىاٌ 

 

 
 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

   13012  زقى انعالية:

 33/3/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  36/3/3001تازيخ اول تسجيم: 

 36/3/3038نافرة نغاية: 36/3/3001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 35/3/3038: نافرة نغاية 36/3/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ( -5انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد

  Bayer Intellectual Property GmbHاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية: 

                           Alfred-.Nobel-Str. 10 , 401789 Monheim am Rhein Germany:عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية 

    

 
 



 2/3/3038تازيخ طهة تغييس اسى:  انعدد: 3131االعالٌ :  زقى

 2/3/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   13521زقى انعالية: 

 2/3/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  1/8/3223تازيخ اول تسجيم:

 1/8/3033نافرة نغاية:                                       1/8/3003 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/8/3033نافرة نغاية: 1/8/3033:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تغييس عنىاٌ + تجديد

   JIL SANDER AGاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى: 

  OSTERFELDSTR. 32-34, 2000 HAMBURG, GERMANY:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  JIL SANDER GmbH اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

Kleine Reichenstrasse 1 D- 20457 Hamburg, Germany :    عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى           

 

 
 

 

 



 8/3/3002:  تازيخ طهة نقم انًهكية انعدد: 3131زقى االعالٌ : 

 33/30/3031تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   13080زقى انعالية: 

 1/5/3033تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/6/3003تازيخ اول تسجيم: 

 33/6/3033نافرة نغاية:                                       33/6/3003:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 33/6/3033نافرة نغاية: 33/6/3033:انًجددةتداية فتسة نفاذية انشهادة 

 أ ( -30أ () -5انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: نقم يهكية + تغييس عنىاٌ + تجديد 

  Novo – Nordisk  A/Sاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى: 

   Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd, Denmark  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

   Novo Nordisk Health Care AG اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

Andreasstrasse 15, CH-8050 Zurich Switzerland    عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:  

Andreasstrasse 15, CH-8050 Zurich Switzerland    ازية انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتج :       

  Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich Switzerland عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 

 

 
 

 

 



 35/30/3033تازيخ طهة تغييس اسى:  انعدد: 3131زقى االعالٌ : 

 38/1/3035تازيخ طهة تغييس عنىاٌ:   38230زقى انعالية: 

 8/6/3035تازيخ طهة تجديد انشهادة:  33/6/3285 تازيخ اول تسجيم:

 36/6/3035نافرة نغاية:                                        33/6/3000:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 36/6/3035نافرة نغاية: 33/6/3035:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب ج د ( -2انصنف وانًادة :)

 يس اسى + تغييس عنىاٌ + تجديدنىع انتغييس: تغي

  .Mitsubishi Rayon, Co., Ltd اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

 Konan 1- chome, Minato-ku, Tokyo, Japan ,41-6:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Chemical Corportion  Mitsubishi اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

     1-1 , Marunouchi 1-Chome, Chiyoda- ku, Tokyo 100-8253, Japan : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى   

 
 

 

 

 



  انعدد: 3131زقى االعالٌ :

   31366  زقى انعالية:

 33/1/3038تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/5/3238تازيخ اول تسجيم: 

 33/5/3038نافرة نغاية: 31/5/3008 :ية اخس شهادةتداية فتسة نفاذ

 33/5/3038نافرة نغاية:  31/5/3038 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ج ( -1انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد

   CHANEL SARLى انجهة يانكة انعالية انتجازية: اس

                           BURGSTRASSE 26,CH - 8750 CLARUS SWITZERLAND:عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية 

 
 
 



 1/5/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :  1/5/3038تازيخ طهة تغييس اسى :  3131زقى االعالٌ : 

 1/5/3038تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   10332زقى انعالية: 

 30/30/3036: تازيخ طهة تجديد انشهادة 35/30/3003تازيخ اول تسجيم: 

 35/30/3036نافرة نغاية:                                       35/30/3003:تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/30/3036نافرة نغاية: 35/30/3036:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح ط ( -10هـ () -32انصنف وانًادة :)

 + تجديد  نىع انتغييس: تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

   .Friesland Brands B.V  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

   Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, the Netherlands  : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  .FrieslandCampina Nrderland B.V اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

Blankenstein, 142, 7943PE Meppel, the Netherlands   عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:  

Blankenstein, 142, 7943PE Meppel, the Netherlands    انقديىعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية:  

 Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:
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