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 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ : 

 16/3/2008   : تاريخ اصذار شهادج انتسجيم 44812  انعاليح:رلى 

 3/8/2022  :َمم انًهكيحتاريخ تمذيى طهة  15/10/2008  َافذج نغايح: 15/10/2003: تسجيهها تأريخ

 ا ب ج ح(  -42) ( ب د  -36) انصُف وانًادج :

 َمم يهكيح  :انتغييزَىع 

 . Four Seasons Hotels ( Brbados ) Ltd : ح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيىجهاسى ان

  Chancery House ,High Street , Bridgetown , Barbados عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 Four Seasons Hotels ( Netherlands  ) B .V .  يذاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذ :  

 

  Kingsfordweg 151 , 1043 GR Amsterdam , the Netherlands : انجذيذ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح

   

 

 نعالياخ انتجاريحيسجم ا                                                                                                                                        

             



 

 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ : 

 20/5/2014تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :   46122 انعاليح: رلى 

 3/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   2/6/2024َافذج نغايح:   2/6/2004: تسجيهها تأريخ

 ا ب ج ح(  -42ب د ( )  -36) انصُف وانًادج :

 انتغييز: َمم يهكيح َىع 

 . Four Seasons Hotels ( Brbados ) Ltd :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

  Chancery House ,High Street , Bridgetown , Barbadosعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

 Four Seasons Hotels ( Netherlands  ) B .V .   يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذاسى انجهح :  

 

  Kingsfordweg 151 , 1043 GR Amsterdam , the Netherlands عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                      



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ : 

 16/3/2008تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :   44813 انعاليح: رلى 

 3/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   2/6/2024َافذج نغايح:   2/6/2004: تسجيهها تأريخ

 ج ح( ا ب  -42ب د ( )  -36) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 . Four Seasons Hotels ( Brbados ) Ltd :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

  Chancery House ,High Street , Bridgetown , Barbadosعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

 Four Seasons Hotels ( Netherlands  ) B .V .  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :  

 

  Kingsfordweg 151 , 1043 GR Amsterdam , the Netherlands عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    24522 :  انعاليحرلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   2/8/2022َافذج نغايح:   2/8/2012: تسجيهها تأريخ

 (   ا – 31) ( ح – 30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

انتجاريح  شزكح حًايح نهعالياخ : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 : رلى اإلعالٌ

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    29293 انعاليح : رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   6/8/2029َافذج نغايح:   6/8/2019 : تسجيهها تأريخ

 ج ب (   – 32)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 22/10/2012تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    52410 انعاليح : رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   6/8/2030َافذج نغايح:   24/8/2010 : سجيههات تأريخ

 ا (   – 31ح( )  – 30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  نكح انعاليح انتجاريح انمذيى : عُىاٌ انجهح يا

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 22/10/2012تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    52144 انعاليح : رلى 

 5/6/2022يح:  تاريخ تمذيى طهة َمم انًهك 20/2/2030َافذج نغايح:   20/2/2010 : تسجيهها تأريخ

 ب (   – 32)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : جذيذاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح ان   

 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 6/5/2019تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    22941 انعاليح : رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   18/10/2026َافذج نغايح:   18/10/2016 : تسجيهها تأريخ

 ب (   – 35)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :جهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى اسى ان

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 االردٌ ذيذ :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انج

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 18/3/2018ادج انتسجيم:   تاريخ اصذار شه 64282 انعاليح : رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   18/10/2026َافذج نغايح:   18/10/2016 : تسجيهها تأريخ

 ا (   – 31ح( )  – 30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 ح وانتخشيٍ االردَيح شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعاي :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 االردٌ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    83640 انعاليح : رلى 

 5/6/2022يخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:  تار 2/6/2031َافذج نغايح:   2/6/2021 : تسجيهها تأريخ

 ا (   – 31ح( )  – 30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

شزكح حًايح نهعالياخ انتجاريح  : انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذاسى    

 االردٌ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    23342 انعاليح: رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   22/12/2026َافذج نغايح:   22/12/2016: تسجيهها تأريخ

 ب ج (  – 32ا ( )  – 35ا (  )  – 31ح( )  – 30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح يجًىعه انشاكي نهتجارج انعايح وانتخشيٍ االردَيح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

 االردٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

اخ انتجاريح شزكح حًايح نهعالي : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 االردٌ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 : رلى اإلعالٌ

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    29992 انعاليح: رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   24/8/2026َافذج نغايح:   24/8/1986: تسجيهها تأريخ

 ( ا  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Covestro Deutschland AG :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

  Kaiser –Wihelm -60 , 51373 Leverkusenعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

 Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG    : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

 Kaiser –Wihelm - 60 , 51373 Leverkusen عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 خ اصذار شهادج انتسجيم:   تاري 31258 انعاليح: رلى 

 20/12/2028َافذج نغايح:   20/12/1988: تسجيهها تأريخ
 9/1/2012تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:  
 2/9/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:  

 ( ا  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Bayer Aktiengesellschaft :(1)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى
  Covestro Deutschland:  (2اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى) 

  leverkusen 1, Germany 51368:  ( 1)  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى
  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 ( : 2عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 

Covestro Deutschland  AG ( :  1)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG (  : 2)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    22108 عاليح: انرلى 

 6/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   5/8/2028َافذج نغايح:   5/8/2018 : تسجيهها تأريخ

 و س (  – 42ا ( )  – 40ا ب ج د ( )  – 12و ( )  – 9ا ب ج د ( )  – 2ا ج د و ( )  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Covestro Deutschlandاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى:

 
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 ياخ انتجاريحيسجم انعال                                                                                                                                        

 

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    30002 انعاليح: رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   24/8/2026َافذج نغايح:   24/8/1986: تسجيهها تأريخ

 (  ا – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Covestro Deutschlandيح انتجاريح انمذيى : اسى انجهح يانكح انعال

  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى:

 
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عاليح انتجاريح انجذيذ :عُىاٌ انجهح يانكح ان

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 اإلعالٌ :رلى 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    29998 انعاليح: رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   24/8/2026َافذج نغايح:   24/8/1986: تسجيهها تأريخ

 ا (  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Bayer Aktiengesellschaft :(1) اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 
  Covestro Deutschland( : 2اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى) 

  leverkusen 1, Germany 5090( :  1عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 
  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 ( : 2عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 

Covestro Deutschland  AG ( :  1)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG (  : 2)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    29999 ح: انعاليرلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   24/8/2026َافذج نغايح:   24/8/1986: تسجيهها تأريخ

 ا (  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Bayer Aktiengesellschaft :(1اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 
  Covestro Deutschland( : 2ى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى) اس

  leverkusen 1, Germany 5090( :  1عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 
  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 ( : 2عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 

Covestro Deutschland  AG ( :  1)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG (  : 2)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 :   تاريخ اصذار شهادج انتسجيم 30006 انعاليح: رلى 

 5/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح:   24/8/2026َافذج نغايح:   24/8/1986: تسجيهها تأريخ

 ا (  – 1) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Bayer Aktiengesellschaft :(1اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 
  Covestro Deutschland( : 2يى) اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذ

  leverkusen 1, Germany 5090( :  1عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 
  leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 ( : 2عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى ) 

Covestro Deutschland  AG ( :  1)  كح انعاليح انتجاريح انجذيذاسى انجهح يان    
Covestro lntellectual Property GmbH& Co . KG (  : 2)  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

 leverkusen 1, Germany Kaiser – Wilhelm – Allee 60 51373 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

    2/9/2015تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  54359انعاليح : رلى 

 11/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :   24/6/2029َافذج نغايح:   24/6/2009 : تسجيهها تأريخ

 ( ا ب ج  – 34) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 جًال عثذ انُهصز يحًىد انًحاييذ اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

 , دتي , دونح االياراخ انعزتيح انًتحذج  81450ص ب  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 
خانذ انًحاييذ  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

 – 1401, يكتة رلى  14, دتي , انخهيج انتجاري , تزج اكسشيُغ , انطاتك  81450ص ب  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 ًتحذجدونح االياراخ انعزتيح ان  1402

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  24119انعاليح : رلى 

 2/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :   15/5/2022َافذج نغايح:  15/5/2012 : تسجيهها ريختأ

 ا ب ج (  – 35) ( ا ب ج د هـ و  – 25) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  .Lotto Sport Italia S.p.Aاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

  Via Montebelluna 5/7 , 31040 Trevignano ( TV) , Italy نعاليح انتجاريح انمذيى :عُىاٌ انجهح يانكح ا

LTWHP , LLC اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :  

Fifth Ave ., 25 530عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :
th

 Floor , New York , NY 10036 , u.s.a.  

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  36311انعاليح : رلى 

 21/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :   8/3/2023َافذج نغايح:  8/3/1998 : تسجيهها تأريخ

 ( ا  – 5) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  Glaxo Group Limitedاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى : 

  Great West Road , Brentford , Middlesex TW8 9GS 980 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

Novartis AG : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ   

  Basel Switzerland 4002 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  52210انعاليح : رلى 

  18/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  21/4/2028َافذج نغايح:  21/4/2008 : تسجيهها تأريخ

 ا (  – 42ا ب ج ( )  – 35) ( هـ وا ب ج  – 25) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

   TES Corporation Limited اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

   : Guernsey , Channel lslands , United Kingdom يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى  عُىاٌ انجهح

Tony Salame Finance "T.S.f." ( Holding ) SAL : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ    

  Jal el Dib , Zard building , lst floor , Beirut , Lebanon عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ :

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  26162انعاليح : رلى 

 11/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  8/4/2028َافذج نغايح:  8/4/2018 : تسجيهها تأريخ

 ( ا ج  – 2) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  SJEC CORPORATLON اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 FENGTING AVENUE , SUZHOU INDUSTRIAL PARK , JIANGSU 718 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 
, CHINA   

SJEC CORPORATLON انجذيذ اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح :  

 NO . 28 , WEIXIN ROAD , SUZHOU INDUSTRIAL PARK , SUZHOU:عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

CITY , JIANGSU PROVINCE , CHINA   

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  28526انعاليح : رلى 

 26/6/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  14/3/2029َافذج نغايح:  14/3/2019 : تسجيهها تأريخ

 ا ب ج د هـ و س ح (  – 11ا ب ( )  – 2) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

  CROUPE BRANDTاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 Boulevard Franklin – Roosevelt , 92500rueil – MALMAISON 89/91 : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 
Frane  

SAMHA HOME APPLIANCE Spa يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ اسى انجهح :  

  Ilot D N06 ZHUN Garidi II – Kouba – Alger :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  29691انعاليح : رلى 

 28/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  24/2/2029َافذج نغايح:  25/2/2019 : تسجيهها تأريخ

 هـ (  -29) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :انتجاريح انجذيذ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح 

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 اصذار شهادج انتسجيم :  تاريخ 25988انعاليح : رلى 

 25/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  15/3/2028َافذج نغايح:  15/3/2018 : تسجيهها تأريخ

 (  ا -29) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : ح انعاليح انتجاريح انمذيى عُىاٌ انجهح يانك

:شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  81152انعاليح : رلى 

 25/8/2022م انًهكيح : تاريخ تمذيى طهة َم 2/1/2030َافذج نغايح:  2/1/2020 : تسجيهها تأريخ

 ا ب ج ح س و ( -29) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  : يذاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذ  

 تغذاد –انعزاق  :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  81153انعاليح : رلى 

 25/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  2/1/2030َافذج نغايح:  2/1/2020 : تسجيهها تأريخ

 ب ج( -32) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  هح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :اسى انج

 تغذاد  –انعزاق  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :يح انجذيذ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجار

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 شهادج انتسجيم : تاريخ اصذار  81155انعاليح : رلى 

 25/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  2/1/2030َافذج نغايح:  2/1/2020 : تسجيهها تأريخ

 ا ( -31) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : انتجاريح انمذيى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح 

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  81154انعاليح : رلى 

 25/8/2022:  تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح 2/1/2030َافذج نغايح:  2/1/2020 : تسجيهها تأريخ

 ح ( -30) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

ًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح شزكح انسالو ان : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 انتجاريح يسجم انعالياخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  80529انعاليح : رلى 

 25/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  18/11/2019َافذج نغايح:  18/11/2019 : تسجيهها تأريخ

 ( هـ  – 29) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  يح انتجاريح انمذيى :اسى انجهح يانكح انعال

 تغذاد  –انعزاق  : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى 

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –نعزاق ا :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 :  تاريخ اصذار شهادج انتسجيم 80210انعاليح : رلى 

 25/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  22/11/2019َافذج نغايح:  22/11/2019 : تسجيهها تأريخ

 ( هـ  – 29) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

 شزكح تغذاد نهًشزوتاخ انغاسيح  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انمذيى :

 تغذاد  –انعزاق  : يح انمذيى عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجار

شزكح انسالو انًتحذج نهتجارج انعايح وانًهكيح انفكزيح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ  

 تغذاد –انعزاق  :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجذيذ 

 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 

 



 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  66011انعاليح : رلى 

 2/11/2021: تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح  26/11/2023َافذج نغايح:  26/11/2003 : تسجيهها تأريخ

 (ب ج 32) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

          Inc., Cott Beverages                                                      :( 1يانك انعاليح انمذيى )سى ا
          Cott Beverages LLC                                                     :( 2يانك انعاليح انمذيى )سى ا

1001 10
th

 Avenue, Columbus, Georgia 31901 USA     ( 1انعُىاٌ انمذيى نًانك انعاليح:)  
5519 W . Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016 , USA (:2انعُىاٌ انمذيى نًانك انعاليح )   

 
 RC GLOBAL Beverages Inc  :يانك انعاليح انجذيذ سى ا

 
 انعُىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح :

11
th

 Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central , Hong Kong  

 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 

 : انعذد 1401 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم :  23163انعاليح : رلى 

 18/8/2022تاريخ تمذيى طهة َمم انًهكيح :  15/11/2026َافذج نغايح:  15/11/2016 : تسجيهها تأريخ

 ا ( – 9) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َمم يهكيح 

                                                              GE Power Electronics , lnc : انعاليح انمذيى يانكسى ا

601 Shiloh Road Plano Texas 75074 United States of America  :انعُىاٌ انمذيى نًانك انعاليح   

    ABB Asea Brown Boveri Ltd:يانك انعاليح انجذيذ سى ا

Affolternstrasse 44 CH-8050 Zurich , Switzerland انعُىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح :    

 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        
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