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 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 70/7/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07771زلى انؼاليح: 

 77/01/7171 نافرج نغايح: 77/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 72/01/7101نافرج نغايح: 77/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا ب -07)نًادج انصنف وا

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: UD Trucks Corporation (the ''Company '')   

ADDRES : 1, 1- chome, Oaza,  Ageo – shi, Saitama –ken , Japan  

    

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 70/2/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  70/2/7101: ل ذسجيمذازيخ او 02907زلى انؼاليح: 

 70/2/7171 نافرج نغايح: 70/2/7101 تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 77/2/7101نافرج نغايح: 70/2/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ ش -79)انصنف وانًادج 

 صناػح االػالف انفيرايينيه انًساهًح شسكح تانفيد تاندزيا ناالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 . ػًسكىي صاتاغي تاندزيا / تاني كثيس  كى 7تاني كثيس اسفهري  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/9/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07009زلى انؼاليح: 

 77/07/7171 نافرج نغايح: 77/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 72/07/7101نافرج نغايح: 77/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ هـ و ح ط ( – 07ب( ) – 00أ ب ج( ) – 77أ ب د ( ) – 70أ ب ج ( ) – 70أ ب ج د( ) – 71أ د ( ) -00)انصنف وانًادج 

 انكايم نصاحة انطهة : االسى 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Inter Ikea Systems B.V. 

ADDRES : Olof Palmestraat  1 NL 2616 LN Delft  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 9/0/7107ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  7/0/7117: ذازيخ اول ذسجيم 01297زلى انؼاليح: 

 7/0/7107 نافرج نغايح: 7/0/7117ج نفاذيح اخس شهادج:تدايح فرس

 0/0/7177نافرج نغايح: 7/0/7107تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Schering-Plough  Ltd. 

ADDRES : Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, Switzerland 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  01/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07291زلى انؼاليح: 

 01/01/7171 نافرج نغايح: 01/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 9/01/7101فرج نغايح:نا 01/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ ب ج د هـ و -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Dannemann AG 

ADDRES : Hauptstrasse 55  5736 Burg , Switzerland 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  01/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07277زلى انؼاليح: 

 01/01/7171 نافرج نغايح: 01/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 9/01/7101 نافرج نغايح: 01/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (و ش -07)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  نطهة :انؼنىاٌ انكايم نصاحة ا

NAME: ENI s.p.a  

ADDRES : Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Italia  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/7/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07070زلى انؼاليح: 

 09/7/7171 نافرج نغايح: 09/7/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/7/7101نافرج نغايح: 09/7/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ب ( – 07) (أ ب ج -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Millennium & Copthorne International Limited .  

ADDRES : 36 Robinson Road , #04-01 City House , Singapore 0688770 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  07/7/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07770زلى انؼاليح: 

 07/7/7171 نافرج نغايح: 07/7/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/7/7101نافرج نغايح: 07/7/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ( – 00) (ح -01)انصنف وانًادج 

 شسكح انًيسسج اندونيح نهرجازج انؼايح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انصزلاء -انًنطمح انحسج  –انًًهكح االزدنيح انهاشًيح  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 

 د : انؼد 0011زلى اإلػالٌ : 

 0/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  70/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07979زلى انؼاليح: 

 70/00/7171 نافرج نغايح: 70/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/00/7101نافرج نغايح: 70/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ ب ج -0)انصنف وانًادج 

 شسكح سكس نهصناػاخ انكيًيائيح انًحدودج انًسؤونيح يم نصاحة انطهة : االسى انكا

 سىزيا -ديشك  –يماتم شسكح ساز  7017ػدزا يحضس  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/01/7171طهة ذجديد: ذازيخ ذمديى  70/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07900زلى انؼاليح: 

 70/00/7171 نافرج نغايح: 70/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/00/7101نافرج نغايح: 70/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ب ج( -0)انصنف وانًادج 

 شسكح سكس نهصناػاخ انكيًيائيح انًحدودج انًسؤونيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 سىزيا -ديشك  –يماتم شسكح ساز  7017ػدزا يحضس  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 

f  

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  02/7/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07001زلى انؼاليح: 

 02/7/7171 فرج نغايح:نا 02/7/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/7/7101نافرج نغايح: 02/7/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ( – 00ح( ) -01)انصنف وانًادج 

 شسكح انًيسسج اندونيح نهرجازج انؼايح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 انصزلاء -ج انًنطمح انحس –انًًهكح االزدنيح انهاشًيح  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

  07/0/7100ذازيخ ذمديى طهة ذجديد: 7/0/7110: ذازيخ اول ذسجيم 07220زلى انؼاليح: 

 7/0/7100 نافرج نغايح: 7/0/7110تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 2/0/7170غايح:نافرج ن 7/0/7100تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ب ج ط ( – 00أ ( ) – 01) (أ ب ج د هـ و -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The Procter & Gamble Company 

ADDRES : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 , USA  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 07/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  7/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07701زلى انؼاليح: 

 7/00/7171 نافرج نغايح: 7/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 0/00/7101نافرج نغايح: 7/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ح وا ب ج د هـ  -9)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Cisco Technology, Inc. 

ADDRES : 170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134, the United States of America  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101 :ذازيخ اول ذسجيم 07707زلى انؼاليح: 

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101نافرج نغايح: 09/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ب ج ( – 07ب ج ( ) – 02ا ب ج ( ) – 00) (ا ب  -07)انصنف وانًادج 

 يم نصاحة انطهة : االسى انكا

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD . 

ADDRES : Laoniuwan Village North , Shayang Road , Shahe Town , Changping District , Beijing 
102206 ,China 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 77/9/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/07/7101: ل ذسجيمذازيخ او 07007زلى انؼاليح: 

 77/07/7171 نافرج نغايح: 77/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 72/07/7101نافرج نغايح: 77/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ هـ و ح ط ( – 07ب( ) – 00أ ب ج( ) – 77أ ب د ( ) – 70أ ب ج ( ) – 70أ ب ج د( ) – 71أ د ( ) -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Inter Ikea Systems B.V. 

ADDRES : Olof Palmestraat  1 NL 2616 LN Delft  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 71/9/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  00/00/0990: ذازيخ اول ذسجيم 00070زلى انؼاليح: 

 00/00/7171 نافرج نغايح: 00/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/00/7101نافرج نغايح: 00/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ب هـ و ( – 70أ ب ( ) – 70د ( ) – 07ب ( ) – 07أ ( ) – 7) (ج -0)انصنف وانًادج 

 ى انكايم نصاحة انطهة : االس

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

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

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

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 70/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101: ل ذسجيمذازيخ او 07700زلى انؼاليح: 

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101نافرج نغايح: 09/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ د ( – 07) (د -02)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  ىاٌ انكايم نصاحة انطهة :انؼن

NAME: Sheraton International  IP , LLC 

ADDRES : One StarPoint , Stamford, Connecticut 06902, United States of America  

  

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 72/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  9/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07770زلى انؼاليح: 

 9/00/7171 نافرج نغايح: 9/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 7/00/7101نافرج نغايح: 9/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ( – 07ح ط ز () – 01) (أ -79)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Burger Fuel International Limited  

ADDRES : Apartment 5, 171 Ponsonby Road, Ponsonby , Auckland , New Zealand  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 72/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  79/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07977زلى انؼاليح: 

 79/00/7171 نافرج نغايح: 79/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 77/00/7101نافرج نغايح: 79/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ج -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Marico Limited  

ADDRES : Rang Sharda , K. C. Marg Bandra Reclamation, Bandra (W)Mumbai – 400050 India   

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 77/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  0/7/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07107زلى انؼاليح: 

 0/7/7171 نافرج نغايح: 0/7/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 0/7/7101نافرج نغايح: 0/7/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ب ( – 00) (ب -02)انصنف وانًادج 

 ش.خ.و.و –ايسرسٌ كىيثاني  –انشسكح انشسليح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 شازع االهساو ، جيصج ، جًهىزيح يصس انؼستيح  001 انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



f  

 نؼدد : ا 0011زلى اإلػالٌ : 

 01/7/7100ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  7/9/0970: ذازيخ اول ذسجيم 79177زلى انؼاليح: 

 0/9/7100 نافرج نغايح: 7/9/7111تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 0/9/7170نافرج نغايح: 7/9/7100تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

أ ب ج د هـ و ش ح ط (  – 00ا ب ( ) – 01ا ب ج د هـ و ش ح ( ) – 9ا ب ج ( ) – 7( )ا ب ج  – 7) (د هـ وج ا ب  -0)انصنف وانًادج 
 أ ب ج د ( – 71)ا ب ج د هـ و (  – 09ا ب ج د هـ و ش ح ط ي ن ل ( ) -02ا ( )  – 00أ ب ج ( ) – 00ا ب ( ) – 07)

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Panasonic Corporation  

ADDRES : 1006, Oaza-Kadoma , Kadoma- shi, Osaka, Japan 

 

 

 

 



 :انؼدد 0070زلى اإلػالٌ : 

 79/0/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد انشهادج:  0/07/0990ذازيخ اول ذسجيم:  00007 انؼاليح:زلى 

 0/07/7101نافرج نغايح:  0/07/0990 :تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج

 0/07/7101 نافرج نغايح: 0/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

هـ و(  -79ج () -70د () -71ا ب ج د هـ و ش ح () -00ا د ح () -9أ () -7ا ب ج () -7ن ل () -2أ () -0ب () -0)انصنف وانًادج :
 ب ( -07)

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Tetra Laval Holdings & Finance S.A. 

ADDRESS: Avenue General – Guisan 70, CH – 1009 Pully, Switzerland 

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 7/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  00/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 02702زلى انؼاليح: 

 00/01/7171 نافرج نغايح: 00/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101نافرج نغايح: 00/01/7171ًجددج:تدايح فرسج نفاذيح انشهادج ان

 ب ج د هـ و ش ح ط ( – 00) (أ ب هـ و ح -9)انصنف وانًادج 

 يحًد زاشد شفيغ هللا االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االيازاخ انؼستيح انًرحدج  –دتي  -  1430ص . ب  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011الٌ : زلى اإلػ

 7/0/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  0/00/7119: ذازيخ اول ذسجيم 00000زلى انؼاليح: 

 0/00/7109 نافرج نغايح: 0/00/7119تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/01/7179نافرج نغايح: 0/00/7109تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ب ج د هـ و ش ح ط ( – 07أ ب ج ( ) – 07) (هـ و ش حأ ب ج د  -9)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ABB AG 

ADDRES : Kallstader Str. 1 in D- 68309 Mannheim , Germany  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/2/7107ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  00/07/7112: ذازيخ اول ذسجيم 01017زلى انؼاليح: 

 00/07/7102 نافرج نغايح: 00/07/7112تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/07/7172نافرج نغايح: 00/07/7102تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ج – 71أ ( ) – 09أ ( ) – 07أ ( ) – 7أ ( ) – 7هـ ( ) – 2) (ا -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Knauf Gips KG 

ADDRES : Am Bahnhof 7 D- 97346 Iphofen  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 72/0/7102ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  00/7/7112: ذازيخ اول ذسجيم 07909زلى انؼاليح: 

 00/7/7102 نافرج نغايح: 00/7/7112ذيح اخس شهادج:تدايح فرسج نفا

 00/7/7172نافرج نغايح: 00/7/7102تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Celgene Corporation  

ADDRES : 86 Morris Avn . 07901 Summit NJ , U.S.A  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 2/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  72/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07000زلى انؼاليح: 

 72/07/7171 نافرج نغايح: 72/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/07/7101ح:نافرج نغاي 72/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ح ط ي ( – 01) (ب -79)انصنف وانًادج 

 شسكح دنرا ذسايدنغ ش.و.لاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 نثناٌ ، يحافظح انثماع ، لضاء شحهح ،تهدج انفسشل ، تنايح ضاهس ، انطاتك االول . انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 

 نؼدد : ا 0011زلى اإلػالٌ : 

 07/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  9/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07179زلى انؼاليح: 

 9/07/7171 نافرج نغايح: 9/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 7/07/7101نافرج نغايح: 9/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ب ( – 07) (أ ب -07)انصنف وانًادج 

 سى انكايم نصاحة انطهة : اال

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Ford Motor Company  

ADDRES : One American Road Dearborn, MI  48126  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 07/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  0/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07990زلى انؼاليح: 

 0/07/7171 نافرج نغايح: 0/07/7101فرسج نفاذيح اخس شهادج: تدايح

 01/00/7101نافرج نغايح: 0/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (هـ  -02 )انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Vinod Sachdev  

ADDRES : 603, Natasha Towers, Versova Link Road Andheri (West), Mumbai-400061 State of 
Maharashtra , India  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 07/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  0/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07990زلى انؼاليح: 

 0/07/7171 نافرج نغايح: 0/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 01/00/7101نافرج نغايح: 0/07/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (هـ  -02)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Vinod Sachdev  

ADDRES : 603, Natasha Towers, Versova Link Road Andheri (West), Mumbai-400061 State of 
Maharashtra , India  

 

 

 

 



f  

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/00/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07922زلى انؼاليح: 

 77/00/7171 نافرج نغايح: 77/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 77/00/7101نافرج نغايح: 77/00/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 أ ب ج و ( – 09) (و ش ح ي ل -2)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: NORSK HYDRO ASA 

ADDRES : Drammensveien 260, Vaekero, 0240 Olso, Norway  

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 09/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07709لى انؼاليح: ز

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101 تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101 نافرج نغايح: 09/01/7171 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ب ( – 07) (د -02)انصنف وانًادج 

 ى انكايم نصاحة انطهة : االس

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Westin Hotel Management , L.P. 

ADDRES : One StarPoint , Stamford , Connecticut 06902  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07701زلى انؼاليح: 

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101نافرج نغايح: 09/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا ب -07)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Worldwide Franchise Systems , Inc. 

ADDRES : 1111 Westchester Ayenue White Plains, New York 10604- USA 

 

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07700زلى انؼاليح: 

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101نافرج نغايح: 09/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ب( -07)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Worldwide Franchise Systems , Inc. 

ADDRES : 1111 Westchester Ayenue White Plains, New York 10604- USA 

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  70/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07720زلى انؼاليح: 

 70/01/7171 نافرج نغايح: 70/01/7101 تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/01/7101ح:نافرج نغاي 70/01/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 د ( – 70ا ( ) – 71ا ب ( ) – 07) (ا -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pirelli &C. S.P.A. 

ADDRES : Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan , Italy  

 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 07/2/7100ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  02/0/7110: ذازيخ اول ذسجيم 07700زلى انؼاليح: 

 02/0/7100 نافرج نغايح: 02/0/7110تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/0/7170نافرج نغايح: 02/0/7100تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ -0)انصنف وانًادج 

 :  االسى انكايم نصاحة انطهة

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: BIOCON LIMITED  

ADDRES : 20
TH

  KM , Hosur Road , Electronic City, Bangalore – 560100. India  

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/0/7102ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/0/7112: ذازيخ اول ذسجيم 07711زلى انؼاليح: 

 77/0/7102 نافرج نغايح: 77/0/7112ح فرسج نفاذيح اخس شهادج:تداي

 70/0/7172نافرج نغايح: 77/0/7102تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ( -7)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Sandvik Intellectual Property AB 

ADDRES : SE-811 Sandviken Sweden 

 

 

 

 



 

 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  9/2/7101: ذازيخ اول ذسجيم 02707زلى انؼاليح: 

 9/2/7171نافرج نغايح: 9/2/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 7/2/7101نافرج نغايح: 9/2/7171تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ح ط و -01)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: NUHUN ANKARA  MAKARNASI  SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI .  

ADDRES : ALTINORDU CAD. NO:11 ORGANIZE SAN. BOLGESI SINCAN ANKARA- 
TURKIYE 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011ٌ : زلى اإلػال

 70/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  72/07/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07007زلى انؼاليح: 

 72/07/7171نافرج نغايح: 72/07/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/07/7101نافرج نغايح: 72/07/7171 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ج ا ب -70)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:The Coca – Cola Company   

ADDRES : One Coca – Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 , United States Of America  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 07/00/7100ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  07/7/7110: ذازيخ اول ذسجيم 02010زلى انؼاليح: 

 07/7/7100نافرج نغايح: 07/7/7110تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 02/7/7170نافرج نغايح: 07/7/7100 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا ب ج د -0)انصنف وانًادج 

 ح انشسكح انؼانًيح نهًىاد انغرائياالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االيازاخ انؼستيح انًرحدج  –انشازلح  0000ص . ب  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 0/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/7/7100: ذازيخ اول ذسجيم 07009زلى انؼاليح: 

 77/7/7170فرج نغايح:نا 77/7/7100تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/7/7100نافرج نغايح: 77/7/7170 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ب -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The Absolut Company Aktiebolag 

ADDRES : 11797 Stockholm, Sweden  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011اإلػالٌ : زلى 

 0/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  77/7/7100: ذازيخ اول ذسجيم 07007زلى انؼاليح: 

 77/7/7170نافرج نغايح: 77/7/7100تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/7/7100نافرج نغايح: 77/7/7170 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ب( -00)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The Absolut Company Aktiebolag 

ADDRES : 11797 Stockholm, Sweden  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/00/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  71/7/7100: ذازيخ اول ذسجيم 07099زلى انؼاليح: 

 71/7/7170نافرج نغايح: 71/7/7100فرسج نفاذيح اخس شهادج: تدايح

 09/7/7100نافرج نغايح: 71/7/7170 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ب -07)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: T.C . Debica S.A 

ADDRES : 1,1 Maja St . 39-200 Debica, Poland  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 70/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  09/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07707زلى انؼاليح: 

 09/01/7171 نافرج نغايح: 09/01/7101 تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 07/01/7101 نغايح: نافرج 09/01/7171 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ب (  – 07ا ب ج د ( ) – 70ا ب ج د( ) -71)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Westin Hotel Management , L.P. 

ADDRES : One StarPoint , Stamford , Connecticut 06902  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 72/01/7171ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  72/01/7101: ذازيخ اول ذسجيم 07770زلى انؼاليح: 

 72/01/7171نافرج نغايح: 72/01/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 70/01/7101نافرج نغايح: 72/01/7171 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا ب ج -0)انصنف وانًادج 

 سى انكايم نصاحة انطهة : اال

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Marico Limited.  

ADDRES : Rang Sharda K.C. Marg Bandra Reclanmation, Bandra (W)Mumbai-40050 India  

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 01/00/7171يى طهة ذجديد: ذازيخ ذمد 00/00/0990: ذازيخ اول ذسجيم 00079زلى انؼاليح: 

 00/00/7171نافرج نغايح: 00/00/7101تدايح فرسج نفاذيح اخس شهادج:

 00/00/7101نافرج نغايح: 00/00/7171 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (أ -0)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Katsuragawa Denki Kabushiki Kaisha (also trading as Katsuragawa Electric Co., Litd.) 

ADDRES : 5-1 Yaguchi 1-Chome , Ota- Ku, Tokyo , Japan 

 

 

 

 

 



 انؼدد :  0011زلى اإلػالٌ : 

 00/0/7107ذازيخ ذمديى طهة ذجديد:  0/0/7117: ذازيخ اول ذسجيم 01092زلى انؼاليح: 

 0/0/7107نافرج نغايح: 0/0/7117ج نفاذيح اخس شهادج:تدايح فرس

 7/0/7177نافرج نغايح: 0/0/7107 تدايح فرسج نفاذيح انشهادج انًجددج:

 (د ب و ٌ ض ع ف ص ق ز  -01)انصنف وانًادج 

 ذ.و.وانشسكح انؼانًيح نهًىاد انغرائيح االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االيازاخ انؼستيح انًرحدج  –انشازلح  0000ب  ص . انؼنىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES :  
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