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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Igol Normandie
( France )

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،2/6/1996 يف خَّرؤملا30052019-06-1020192020-06-04
 عم دوقعملاو ،4/6/2002 خيرات ،)3005( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا
 ةَّيسنجلا نم() FRANCE(IGOL NORMANDIE ةكرش
te postale îBo 6026–14061      :اھناونع ،ةَّيسنرفلا

, rue 28: CAEN CEDEX Usine et Bureaux
Tillaux–Docteur (، اعِّزوموً اليكو هبجومب اھتنَّيع يذلاو ً

 تييزتل لمعتست موحشو تويز نم اھتاجتنمل نانبل يف اھلً اّيرصح
 تالآ ،تانحاشلا ،ةريغصلا تاجاردلاو ةَّيرانلا تاجاردلا ،تاراَّيسلا
 ،ةَّيرحب تاكرحم ،ةَّيعارزلا)تاروتكارتلا( تاراَّرجلا ،ةَّماعلا لاغشألا
 روكذملا دقعلاو ،)IGOL( ةَّيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلاو اھريغو
لجألا لولح دنع ةنس لكً اّيئاقلت دَّدجي فوسو ةنس ةدمل حلاص وھ هالعأ
 ىدل قَّدصم دُھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛طورشلا سفنبو
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/9039  .م.م.ش نوسبن ةكرشاسنرف
l.r.a.Nabson s.

Igol Normandie 
( France )

 يف انيدل لَّجسملاو ،2/6/1996 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30052020-07-1320202021-06-04
 خيرات ،)3005( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 يف اھلً اّيرصحً اعِّزوموً اليكو هبجومب اھتنَّيع يذلاو ،4/6/2002
 ،تاراَّيسلا تييزتل لمعتست موحشو تويز نم اھتاجتنمل نانبل
 لاغشألا تالآ ،تانحاشلا ،ةريغصلا تاجاردلاو ةَّيرانلا تاجاردلا
 اھريغو ،ةَّيرحب تاكرحم ،ةَّيعارزلا)تاروتكارتلا( تاراَّرجلا ،ةَّماعلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلاو ،)IGOL( ةَّيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلاو
 سفنبو لجألا لولح دنع ةنس لكً اّيئاقلت دَّدجي فوسو ةنس ةدمل حلاص
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛طورشلا
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/7/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/9047  .م.م.ش نوسبن ةكرشاسنرف
l.r.a.Nabson s.
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Ilve SPA ( Italie
)

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،7/11/1997 يف خَّرؤملا30062019-06-1020192020-06-05
 دوقعملاو ،5/6/2002 خيرات ،)3006( مـــــقرلاب يراجتلا ليثمتلا
INDUSTRIA LAVORAZIONE . A.P.ILVE S ةكرش عم
A.P.VENETA ELETTRODOMESTICI S.  )نم 
Via(                           :اھناونع ،ةَّيلاطيإلا ةَّيسنجلا
(CAMPODARSEGO 35011 –100 . Antoniana n(

ITALY) -PD ، ةكرشلا حنم ةريخألا هذھ هبجومب تدَّكأ يذلاو 
نانبل يف يرصح ليثمتو ريدصتو داريتسا قح هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛اھتاجوتنمل

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُھعتب قحلمو ،7/11/1997
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/6/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/9038  روداصا و ناشين ةكرشايلاطيا
نايلامح

Ilve SPA ( Italie 
)

 يف انيدل لَّجسملاو ،7/11/1997 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30062020-07-1320202021-06-05
 خيرات ،)3006( مـــــقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا حنم ةريخألا هذھ هبجومب تدَّكأ يذلاو ،5/6/2002
 نانبل يف يرصح ليثمتو ريدصتو داريتسا قح هالعأ ةروكذملا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛اھتاجوتنمل

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُھعتب قحلمو ،7/11/1997
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/7/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/9046  روداصا و ناشين ةكرشايلاطيا
نايلامح

Toyo Tire & 
Rubber Co. ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،17/6/2002 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا باتك30092019-08-0620192020-06-27
 خيراتب ،)3009( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

Toyo Tire & Rubber Co., ةكرش عم دوقعملاو27/6/2002
 Ltd)22–17–2 :اھناونع ،ةَّينابايلا ةَّيسنجلا نم, Takada, 

, Japan8544–171 Tokyo (ku, –Toshima ، يذلاو 
 نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اصَـّـخرم اھلً اّيرصحً ادروتسم هبجومب اھتنَّيع
 ةكرام نم تاراطإلا هيف امب "Toyo" ةكرام نم تاراطإلا
"4Observe GP "بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ 
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي5/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/11823  و سومديھ يليا ةكرشنابايلا
.م.م.ش هاكرش

Toyo Tire & 
Rubber Co. ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،17/6/2002 يف خَّرؤملا ،يراجتلا ليثمتلا باتك30092020-12-0720202021-06-27
 خيراتب ،)3009( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ، 27/6/2002
 نم تاراطإلا نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اصَـّـخرم اھلً اّيرصحً ادروتسم
 ؛" 4Observe GP" ةكرام نم تاراطإلا هيف امب "Toyo" ةكرام
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/12/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/21578  و سومديھ يليا ةكرشنابايلا
.م.م.ش هاكرش
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S. T. Dupont
S.A.

انيدل لَّجسملاو ،1997 ناريزح10 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30342019-11-0120192020-09-18
 ،18/9/2002  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)3034( مقرلا تحت
 فانصأ نم اھتاجتنم عيزوت يف نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا
ةفلتخم ةـَّيدلج تاعونصم– ةباتكلا تاودأ– تاحاَّدق :ةيلاتلا تاَّيلامكلا
– ةفلتخم ليدبتو نيسحت عطق– اھعباوتو تاعاسلا– رينانزلا اھيف امب
 َّنإ ،)يرصح ريغ ساسأ ىلع نكلو)تاتافاركلاو– ةزھاجلا سبالملا
 ثالث ةدملو ،1/4/1997 يف هلوعفم يرسي هالعأ روكذملا دقعلا
 ينمض ديدجتبً ايئاقلت دَّدجي اھدعب ،2000 راذآ31 يف يھتنت تاونس
 قحلأ دقو .خسفلل لباق وھو ،طورشب تاونس ثالث نم ةيواستم تارتفل
25/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ
 ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/15720  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرش و لضع

S. T. Dupont 
S.A.

 صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1997 ناريزح10  يف  خَّرؤملا30342018-10-1820182019-09-18
 ،)3034( مقرلا تحت ،18/9/2002  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب
 يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو
 - تاحاَّدق :ةيلاتلا تاَّيلامكلا فانصأ نم اھتاجتنم عيزوت يف نانبل يف
 تاعاسلا - رينانزلا اھيف امب ةفلتخم ةـَّيدلج تاعونصم - ةباتكلا تاودأ
 - ةزھاجلا سبالملا - ةفلتخم ليدبتو نيسحت عطق - اھعباوتو
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ،)يرصح ريغ ساسأ ىلع نكلو)تاتافاركلاو
31 يف يھتنت تاونس ثالث ةدملو ،1/4/1997 يف هلوعفم يرسي
 نم ةيواستم تارتفل ينمض ديدجتبً ايئاقلت دَّدجي اھدعب ،2000 راذآ
 دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو .خسفلل لباق وھو ،طورشب تاونس ثالث
 َّنأ دِّكؤي11/10/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2018/14770  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرش و لضع

Devernois S.A.30442018-10-3020182019-10-14دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1998 ناسين2 يف خَّرؤملا 
 ،)3044( مقرلا تحتو ،14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً اليكو ةينانبللا ةكرشلا ةيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب تنيع دق تناك يذلاو
 اھتالمكم و اھعباوتو ةيئاسنلا تاسوبلملا ةفاكل نانبل يف اھلً ايرصح

accessoires((ةكرام  نم Devernoisدقعلا قحلأ دقو ؛ 
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب هالعأ روكذملا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي19/10/2018
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2018/15537  دقو .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 تحبصأف اًقحال تلَّوحت
.ل.م.ش طابظ ةكرش
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Devernois S.A.30442019-11-1920192020-10-14يف انيدل لجسملاو ،1998 ناسين2 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحتو ،14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 ةيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب تنيع دق تناك يذلاو ،)3044( مقرلا
 ةيئاسنلا تاسوبلملا ةفاكل نانبل يف اھلً ايرصحً اليكو ةينانبللا ةكرشلا
 ؛Devernois ةكرام  نم))accessoires اھتالمكم و اھعباوتو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/11/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/16642  دقو .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 تحبصأف اًقحال تلَّوحت
.ل.م.ش طابظ ةكرش

Devernois S.A.30442020-12-0920202021-10-14يف انيدل لجسملاو ،1998 ناسين2 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحتو ،14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 ةيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنيع دق تناك يذلاو ،)3044( مقرلا
 ةيئاسنلا تاسوبلملا ةفاكل نانبل يف اھلً ايرصحً اليكو ةينانبللا ةكرشلا
 ؛Devernois ةكرام  نم))accessoires اھتالمكم و اھعباوتو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي8/12/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/21906  دقو .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 تحبصأف اًقحال تلَّوحت
.ل.م.ش طابظ ةكرش

Gerard Darel 
S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،1996 لوليأ4 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30452019-11-1920192020-10-14
 تحت14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 نيذللاو ،22/1/2001 يف خَّرؤم باتكب قحلملاو ،)3045( مقرلا
ً اليكو ةينانبللا ةكرشلا ةيسنرفلا ةكرشلا امھبجومب تنَّيع دق تناك
 ةكرام نم راوسسكألاو ةيئاسنلا ةسبلألا ةفاكل نانبل يف اھلً ايرصح

GERARD DARELةكرامو PABLOدقعلا قحلأ دقو ؛ 
  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/11/2019
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/16641  .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 اًقحال تحبصأف تلوحت
.ل.م.ش طابظ

Gerard Darel 
S.A.

 دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1996 لوليأ4 يف خَّرؤملا30452018-10-3020182019-10-14
 ،)3045( مقرلا تحت14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 تنَّيع دق تناك نيذللاو ،22/1/2001 يف خَّرؤم باتكب قحلملاو
 نانبل يف اھلً ايرصحً اليكو ةينانبللا ةكرشلا ةيسنرفلا ةكرشلا امھبجومب
Gerard Darel ةكرام نم راوسسكألاو ةيئاسنلا ةسبلألا ةفاكل
 ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛Pablo ةكرامو
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي19/10/2018  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2018/15538  .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 اًقحال تحبصأف تلوحت
.ل.م.ش طابظ
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Gerard Darel
S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،1996 لوليأ4 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30452020-12-0920202021-10-14
 تحت14/10/2002 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 نيذللاو ،22/1/2001 يف خَّرؤم باتكب قحلملاو ،)3045( مقرلا
ً اليكو ةينانبللا ةكرشلا ةيسنرفلا ةكرشلا امھبجومب تنَّيع دق تناك
 ةكرام نم راوسسكألاو ةيئاسنلا ةسبلألا ةفاكل نانبل يف اھلً ايرصح

GERARD DARELةكرامو PABLOدقعلا قحلأ دقو ؛ 
  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي8/12/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2020/21905  .م.م.ش طابظ ةكرشاسنرف
 اًقحال تحبصأف تلوحت
.ل.م.ش طابظ

Dunlop Japan 
Limited & 
Sumitomo 

Rubber 
Industries, Ltd.

 هبجومب تنَّيع يذلاو ،24/1/1995 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30792021-03-3020212022-03-24
 اھلً اّيرصحً اعِّزوم ،هالعأ ةروكذملا ،" دـليھ " ةكرش ةَّينابايلا ةكرشلا
 ةكرام نم ةَّيجراخو ةَّيلخاد بيلاود نم اھتاجوتنم عيبل نانبل يف

Dunlopةفيفخلا تانحاشلاو ،تاراَّيسلا كلذ يف امب( تايلآلل، 
 ،ةَّيعارزلا تايلآلاو ،ةيرانلا تاجاَّردلاو ،تالفاحلاو ،تانحاشلاو
 امك اھدوجو لاح يف ىرخأ تاجوتنم يأ عم)تاراَّفحلاو ،ةَّيعانصلاو
 دنبلا يف دَّدحم وھ امك رخآ ىلإ تقو نم كلذ ىلع ءاقرفلا قفتي دق
 صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لجسملا ،هالعأ روكذملا دقعلا نم)1.2(
 ،)3079( مقرلا تحت ،24/3/2003 خيراتب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب
 the Commencement( هب ءدبلا خيراتبً اذفان حبصي يذلاو

Day(، راعشإ بجومب هئاھتنا ةياغل رمتسيو ،24/1/1995 يف يأ 
 دق ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل لباق وھو ،يطخ
 ةيلخادلا ،Dunlop بيلاودل نانبل يف يرصح عِّزوم ةفصب تلِمَع
 قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،1963 ذنم ،ةَّيجراخلاو
 ةقالعلا َّنأ دكؤي22/3/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/7106  هاكرشو دليھ ةكرشنابايلا
.ل .م .ش ةراجتلل
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Dunlop Japan
Limited &
Sumitomo

Rubber
Industries, Ltd.

 هبجومب تنَّيع يذلاو ،24/1/1995 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع30792020-07-2920202021-03-24
 اھلً اّيرصحً اعِّزوم ،هالعأ ةروكذملا ،" دـليھ " ةكرش ةَّينابايلا ةكرشلا
 ةكرام نم ةَّيجراخو ةَّيلخاد بيلاود نم اھتاجوتنم عيبل نانبل يف

Dunlopةفيفخلا تانحاشلاو ،تاراَّيسلا كلذ يف امب( تايلآلل، 
 ،ةَّيعارزلا تايلآلاو ،ةيرانلا تاجاَّردلاو ،تالفاحلاو ،تانحاشلاو
 امك اھدوجو لاح يف ىرخأ تاجوتنم يأ عم)تاراَّفحلاو ،ةَّيعانصلاو
 دنبلا يف دَّدحم وھ امك رخآ ىلإ تقو نم كلذ ىلع ءاقرفلا قفتي دق
 صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لجسملا ،هالعأ روكذملا دقعلا نم)1.2(
 ،)3079( مقرلا تحت ،24/3/2003 خيراتب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب
 the Commencement( هب ءدبلا خيراتبً اذفان حبصي يذلاو

Day(، راعشإ بجومب هئاھتنا ةياغل رمتسيو ،24/1/1995 يف يأ 
 دق ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل لباق وھو ،يطخ
 ةيلخادلا ،Dunlop بيلاودل نانبل يف يرصح عِّزوم ةفصب تلِمَع
 قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،1963 ذنم ،ةَّيجراخلاو
 ةقالعلا َّنأ دكؤي28/7/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/10350  هاكرشو دليھ ةكرشنابايلا
.ل .م .ش ةراجتلل

Dunlop Japan 
Limited & 
Sumitomo 

Rubber 
Industries, Ltd.

 ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،24/1/1995 يف خَّرؤملا30792019-03-0120192020-03-24
 عيبل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ،هالعأ ةروكذملا ،" دـليھ " ةكرش
 تايلآللDunlop ةكرام نم ةَّيجراخو ةَّيلخاد بيلاود نم اھتاجوتنم
 ،تالفاحلاو ،تانحاشلاو ،ةفيفخلا تانحاشلاو ،تاراَّيسلا كلذ يف امب(
 عم)تاراَّفحلاو ،ةَّيعانصلاو ،ةَّيعارزلا تايلآلاو ،ةيرانلا تاجاَّردلاو
 نم كلذ ىلع ءاقرفلا قفتي دق امك اھدوجو لاح يف ىرخأ تاجوتنم يأ
 ،هالعأ روكذملا دقعلا نم)1.2( دنبلا يف دَّدحم وھ امك رخآ ىلإ تقو
 خيراتب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لجسملا

 ءدبلا خيراتبً اذفان حبصي يذلاو ،)3079( مقرلا تحت ،24/3/2003
 يف يأ ،)the Commencement Day(                      هب

 لباق وھو ،يطخ راعشإ بجومب هئاھتنا ةياغل رمتسيو ،24/1/1995
 عِّزوم ةفصب تلِمَع دق ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل
 ذنم ،ةَّيجراخلاو ةيلخادلا ،Dunlop بيلاودل نانبل يف يرصح

 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،1963
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي28/2/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/4017  هاكرشو دليھ ةكرشنابايلا
.ل .م .ش ةراجتلل
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Bridgestone
Corporation

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1970 يف خَّرؤملا31842019-07-0520192020-06-19
 ،)3184( مقرلا تحت ،19/6/2004  خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 Mitsui and ةكرش نيبو ، عِّنصمك ةَّينابايلا ةكرشلا نيب عَّقوملاو

, Ltd.Co، يف يرصح عِّزومك ةيّنانبللا ةكرشلا نيبو ،رِّدصمك 
 ،ةَّيلخاد تاراطإ ،تاراطإ -1 :ةيلاتلا تاجتنملل ةَّينانبللا قاوسألا
 ،تاراطإ Bridgestone .-2 ةكرام طنجلل ةَّيطاَّطم ناصمق
 دقعلا َّنإ ؛Firestone ةكرام طنجلل ةَّيطاطم ناصمق ،ةَّيلخاد تاراطإ
 يف أدبت ةدحاو ةنس ةَّدمل هلوعفم يرسي1/1/1970 يف خَّرؤملا

ُّيأ كانھ نكي مل اذإ طورشلا سفنب ةنسف ةنسً اّيئاقلت دَّدجيو1/1/1970
 ةداھشب دقعلا اذھ قِحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نم ديدجتلا ىلع ضارتعا
 قحلأ امك ،هنايرس ةَّيرارمتسا دِّكؤت30/1/2003 يف ةخَّرؤم عِّزوم
 َّنأ دِّكؤي4/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/10307  دمحأ تاسَّسؤم ةكرشنابايلا
 ةكرش( توتنز يواصلا
 ىلإ تلَّوحتو) نماضت
 خيراتب ةمھاسم

13/10/2005

Bridgestone 
Corporation

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1970 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع31842020-06-1620202021-06-19
 تحت ،19/6/2004  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرش نيبو ، عِّنصمك ةَّينابايلا ةكرشلا نيب عَّقوملاو ،)3184( مقرلا

, Ltd.Mitsui and Co، عِّزومك ةيّنانبللا ةكرشلا نيبو ،رِّدصمك 
 تاراطإ ،تاراطإ -1 :ةيلاتلا تاجتنملل ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصح
 Bridgestone .-2 ةكرام طنجلل ةَّيطاَّطم ناصمق ،ةَّيلخاد
 ةكرام طنجلل ةَّيطاطم ناصمق ،ةَّيلخاد تاراطإ ،تاراطإ

Firestoneةَّدمل هلوعفم يرسي1/1/1970 يف خَّرؤملا دقعلا َّنإ ؛ 
 طورشلا سفنب ةنسف ةنسً اّيئاقلت دَّدجيو1/1/1970 يف أدبت ةدحاو ةنس
قِحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نم ديدجتلا ىلع ضارتعا ُّيأ كانھ نكي مل اذإ
 ةَّيرارمتسا دِّكؤت30/1/2003 يف ةخَّرؤم عِّزوم ةداھشب دقعلا اذھ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب قحلأ امك ،هنايرس

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/6/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2020/7495  دمحأ تاسَّسؤم ةكرشنابايلا
 ةكرش( توتنز يواصلا
 ىلإ تلَّوحتو) نماضت
 خيراتب ةمھاسم

13/10/2005
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Bridgestone
Corporation

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1970 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع31842021-06-2520212022-06-19
 تحت ،19/6/2004  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرش نيبو ، عِّنصمك ةَّينابايلا ةكرشلا نيب عَّقوملاو ،)3184( مقرلا

, Ltd.Mitsui and Co، عِّزومك ةيّنانبللا ةكرشلا نيبو ،رِّدصمك 
 تاراطإ ،تاراطإ -1 :ةيلاتلا تاجتنملل ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصح
 Bridgestone .-2 ةكرام طنجلل ةَّيطاَّطم ناصمق ،ةَّيلخاد
 ةكرام طنجلل ةَّيطاطم ناصمق ،ةَّيلخاد تاراطإ ،تاراطإ

Firestoneةَّدمل هلوعفم يرسي1/1/1970 يف خَّرؤملا دقعلا َّنإ ؛ 
 طورشلا سفنب ةنسف ةنسً اّيئاقلت دَّدجيو1/1/1970 يف أدبت ةدحاو ةنس
قِحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نم ديدجتلا ىلع ضارتعا ُّيأ كانھ نكي مل اذإ
 ةَّيرارمتسا دِّكؤت30/1/2003 يف ةخَّرؤم عِّزوم ةداھشب دقعلا اذھ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب قحلأ امك ،هنايرس

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/6/2021
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2021/13093  دمحأ تاسَّسؤم ةكرشنابايلا
 ةكرش( توتنز يواصلا
 ىلإ تلَّوحتو) نماضت
 خيراتب ةمھاسم

13/10/2005
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

BP France S.A.
( Castrol Limited

)

 ةَّيسنجلا نم(Castrol Limited ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع32162021-07-0120212022-09-01
 لجسلا يف  انيدل لَّجسملاو ،5/12/1997 يف خَّرؤملا ،)ةَّيزيلكنإلا
 خيراتب ،)3216( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يتلاو ،1/9/2004
 دَّكأ دقو اذھ ،نانبل يفCastrol تاجوتنم ضعبلً اّيرصحً اعِّزوم
 BP Middle :اھناونع(BP Middle East ةكرش ماع ريدم

, Sheikh Zayed Road,2th floor, City Tower 6East, 
, Dubai, United Arab Emirates1699Box . O. P(

 BP ةكرش َّنأب دَّكأ ،20/7/2001 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا بجومب
A.France S. )مسا تحت رجاتت يتلاو ،ةَّيسنرفلا ةَّيسنجلا نم BP 

Middle East(لامعألا ،ةريخألا ةَّيقافتالا هذھ بجومب ،تبستكا 
 ةقلعتملا ةَّيعانصلا تاجتنملا عيبو ،عيزوتو ،قيوستو ،عينصتل ةَّيراجتلا
 ،نانبل اھيف امب قطانملا ضعب يف ،castrol ةكرام تحت تاراَّيسلاب
 .Burmah Castrol Trading Limited ةكرش نم كلذو
Castrol Limited ةكرش تماق خيراتلا سفن لمحت ةَّيقافتا بجومبو
 ةَّيعانصلا ةفرعملا لامعتساب قحلا .A.BP France S ةكرش حنمب
 كلت لثم ليغشتب قلعتي اميفCastrol  ـب ةَّصاخلا ةَّيراجتلا تامالعلاو
 ،1/1/2004 يف خَّرؤم باتك بجومب هلك كلذو .ةَّيراجتلا لامعألا
 ةيراس ىقبت ،5/12/1997 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافتالا َّنأب ديكأتلا هيف ىرج
 اذھ قِحلأ دقو ؛اھيف ةجردملا طورشللً اقفو اھئاھنإ نيحل ةذفانو لوعفملا
22/6/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
 ،29/2/2012 يف خَّرؤم باتك بجومبو ،هَّنأ امك .ةمئاق تلاز
 تدافأ ،19/4/2012 خيراتب ادبعب يف يراجتلا لجسلا يف لَّجسمو
 يھ .م.م.ش راكيدوس ةكرش َّنأبBP Middle East  ةكرش
 يف ةمَّظنملا ،ةَّيقافتالا َّنأبو ،نانبل يف يرصحلا عِّزوملا

 Castrol فانصأ نم تاجوتنملا ةفاك يِّطغت ،5/12/1997
automotiveموقتس يتلا وأ رضاحلا تقولا يف ةجتنملا Castrol

.لبقتسملا يف اھجاتنإب

2021/13418 .م.م.ش راكيدوس ةكرشاسنرف
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

BP France S.A.
( Castrol Limited

)

 يف  انيدل لَّجسملاو ،5/12/1997 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع32162020-06-1220202021-09-01
 خيراتب ،)3216( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يتلاو ،1/9/2004
 دَّكأ دقو اذھ ،نانبل يفCastrol تاجوتنم ضعبلً اّيرصحً اعِّزوم
 BP Middle :اھناونع(BP Middle East ةكرش ماع ريدم

, Sheikh Zayed Road,2th floor, City Tower 6East, 
, Dubai, United Arab Emirates1699Box . O. P(

 BP ةكرش َّنأب دَّكأ ،20/7/2001 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا بجومب
A.France S. )مسا تحت رجاتت يتلاو ،ةَّيسنرفلا ةَّيسنجلا نم BP 

Middle East(لامعألا ،ةريخألا ةَّيقافتالا هذھ بجومب ،تبستكا 
 ةقلعتملا ةَّيعانصلا تاجتنملا عيبو ،عيزوتو ،قيوستو ،عينصتل ةَّيراجتلا
 ،نانبل اھيف امب قطانملا ضعب يف ،castrol ةكرام تحت تاراَّيسلاب
 .Burmah Castrol Trading Limited ةكرش نم كلذو
Castrol Limited ةكرش تماق خيراتلا سفن لمحت ةَّيقافتا بجومبو
 ةَّيعانصلا ةفرعملا لامعتساب قحلا .A.BP France S ةكرش حنمب
 كلت لثم ليغشتب قلعتي اميفCastrol  ـب ةَّصاخلا ةَّيراجتلا تامالعلاو
 ،1/1/2004 يف خَّرؤم باتك بجومب هلك كلذو .ةَّيراجتلا لامعألا
 ةيراس ىقبت ،5/12/1997 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافتالا َّنأب ديكأتلا هيف ىرج
 اذھ قِحلأ دقو ؛اھيف ةجردملا طورشللً اقفو اھئاھنإ نيحل ةذفانو لوعفملا
5/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
 ،29/2/2012 يف خَّرؤم باتك بجومبو ،هَّنأ امك .ةمئاق تلاز
 تدافأ ،19/4/2012 خيراتب ادبعب يف يراجتلا لجسلا يف لَّجسمو
 يھ .م.م.ش راكيدوس ةكرش َّنأبBP Middle East  ةكرش
 يف ةمَّظنملا ،ةَّيقافتالا َّنأبو ،نانبل يف يرصحلا عِّزوملا

 Castrol فانصأ نم تاجوتنملا ةفاك يِّطغت ،5/12/1997
automotiveموقتس يتلا وأ رضاحلا تقولا يف ةجتنملا Castrol

.لبقتسملا يف اھجاتنإب

2020/7356 .م.م.ش راكيدوس ةكرشاسنرف
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

BP France S.A.
( Castrol Limited

)

 دوقعب صاخلا لجسلا يف  انيدل لَّجسملاو ،5/12/1997 يف خَّرؤملا32162019-06-1320192020-09-01
 يتلاو ،1/9/2004 خيراتب ،)3216( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
ً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 ةكرش ماع ريدم دَّكأ دقو اذھ ،نانبل يفCastrol تاجوتنم ضعبل

BP Middle East)اھناونع: th floor,6BP Middle East, 
Box. O., Sheikh Zayed Road, P2 City Tower 

, Dubai, United Arab Emirates1699(ةَّيقافتا بجومب 
 نم( .A.BP France S ةكرش َّنأب دَّكأ ،20/7/2001 يف ةخَّرؤم
)BP Middle East مسا تحت رجاتت يتلاو ،ةَّيسنرفلا ةَّيسنجلا
 ،عينصتل ةَّيراجتلا لامعألا ،ةريخألا ةَّيقافتالا هذھ بجومب ،تبستكا
 تحت تاراَّيسلاب ةقلعتملا ةَّيعانصلا تاجتنملا عيبو ،عيزوتو ،قيوستو
 ةكرش نم كلذو ،نانبل اھيف امب قطانملا ضعب يف ،castrol ةكرام

Burmah Castrol Trading Limited. لمحت ةَّيقافتا بجومبو 
 BP ةكرش حنمبCastrol Limited ةكرش تماق خيراتلا سفن

A.France S. تامالعلاو ةَّيعانصلا ةفرعملا لامعتساب قحلا 
 لامعألا كلت لثم ليغشتب قلعتي اميفCastrol  ـب ةَّصاخلا ةَّيراجتلا
 هيف ىرج ،1/1/2004 يف خَّرؤم باتك بجومب هلك كلذو .ةَّيراجتلا
 لوعفملا ةيراس ىقبت ،5/12/1997 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافتالا َّنأب ديكأتلا
 باتكلا اذھ قِحلأ دقو ؛اھيف ةجردملا طورشللً اقفو اھئاھنإ نيحل ةذفانو
 َّنأ دِّكؤي10/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا
 يف لَّجسمو ،29/2/2012 يف خَّرؤم باتك بجومبو ،هَّنأ امك .ةمئاق
 BP ةكرش تدافأ ،19/4/2012 خيراتب ادبعب يف يراجتلا لجسلا

Middle Eastيرصحلا عِّزوملا يھ .م.م.ش راكيدوس ةكرش َّنأب 
 ةفاك يِّطغت ،5/12/1997 يف ةمَّظنملا ،ةَّيقافتالا َّنأبو ،نانبل يف
 تقولا يف ةجتنملاCastrol automotive فانصأ نم تاجوتنملا
.لبقتسملا يف اھجاتنإبCastrol موقتس يتلا وأ رضاحلا

2019/9240 .م.م.ش راكيدوس ةكرشاسنرف
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
L Orfèvererie

Christofle
 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1993 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع32252020-10-0520202021-10-06

 خيراتب)3225( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،6/10/2004
 نيكاكسلاو كوشلاو قعالملا نم اھتاجوتنم عيبل اھلً اّيرصحً اعِّزوم
 ذالوفلا ،ضَـّـضفملا ندعملا ،ةكسامتملا ةَّضفلا نم تاغوصملا عطقو
 ِّلك يف قّرفملا يعئاب نئابزل نيلوسروبلا ،ةنايصلا داوم ،أدصلل مواقملا
 ،معاطملا ،قدانفلا( نييعانصلا نئابزلا ءانثتساب ةَّينانبللا يضارألا
 تاكرش ،تارازولا ،تارافسلا ،يسائرلا رقملا ،ةَّيكلملا روصقلا
 ،)يسامولبدلا لمعلا مقاطو ،ةَّرحلا ةقطنملا ّتالحمو ةحالملاو ناريطلا
 ،31/12/1995 يف يھتنتً ارھش36 ةدمل وھ هالعأ روكذملا دقعلاو
 ؛طورشب تقو يأ يف هؤاھنإ نكمي امك  ،خيراتلا اذھ دعبً ايئاقلت رمتسيو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/10/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/15128  راودإ تَّالحم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىَّسنم.ل

L Orfèvererie 
Christofle

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1993 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع32252019-10-0220192020-10-06
 خيراتب)3225( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،6/10/2004
 نيكاكسلاو كوشلاو قعالملا نم اھتاجوتنم عيبل اھلً اّيرصحً اعِّزوم
 ذالوفلا ،ضَـّـضفملا ندعملا ،ةكسامتملا ةَّضفلا نم تاغوصملا عطقو
 ِّلك يف قّرفملا يعئاب نئابزل نيلوسروبلا ،ةنايصلا داوم ،أدصلل مواقملا
 ،معاطملا ،قدانفلا( نييعانصلا نئابزلا ءانثتساب ةَّينانبللا يضارألا
 تاكرش ،تارازولا ،تارافسلا ،يسائرلا رقملا ،ةَّيكلملا روصقلا
 ،)يسامولبدلا لمعلا مقاطو ،ةَّرحلا ةقطنملا ّتالحمو ةحالملاو ناريطلا
 ،31/12/1995 يف يھتنتً ارھش36 ةدمل وھ هالعأ روكذملا دقعلاو
 ؛طورشب تقو يأ يف هؤاھنإ نكمي امك  ،خيراتلا اذھ دعبً ايئاقلت رمتسيو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي27/9/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/14633  راودإ تَّالحم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىَّسنم.ل

Compagnie des 
Cristalleries de 

Baccarat

 يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/1959 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع32272019-10-0220192020-10-07
 خيراتب ،)3227( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،7/10/2004
 لاتسيركو جاجز نم اھتاجوتنم عيبل نانبل يفً اّيرصحً اّقح

BACCARAT، لباق وھو ،31/12/1962 ةياغل وھ قافتالا اذھو 
 دقو ؛نيقيرفلا نم ٌّيأ هنع عجري مل ام ةنسف ةنسً اّيئاقلت اھدعب ديدجتلل
27/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ
ام قافتالا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا ىنيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/14639  راودإ تَّالحم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىَّسنم.ل
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Compagnie des
Cristalleries de

Baccarat

 يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/1959 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع32272020-10-0520202021-10-07
 خيراتب ،)3227( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،7/10/2004
 لاتسيركو جاجز نم اھتاجوتنم عيبل نانبل يفً اّيرصحً اّقح

BACCARAT، لباق وھو ،31/12/1962 ةياغل وھ قافتالا اذھو 
 دقو ؛نيقيرفلا نم ٌّيأ هنع عجري مل ام ةنسف ةنسً اّيئاقلت اھدعب ديدجتلل
2/10/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ
 ام قافتالا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/15130  راودإ تَّالحم ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىَّسنم.ل

VETEMENTS 
WEILL S.A.

 دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،30/3/2006 يف خَّرؤملا34332019-06-1920192020-06-06
 يذلاو ،)3433( مقرلا تحت ،6/6/2006 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
نانبل يفً اّيرصحً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 ةكرام نم اھتالمكمو اھعباوتو ةَّيئاسنلا تاسوبلملا ةفاك نم اھتاجوتنمل

WEILL، يراجت ليثمت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ 
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،30/3/2006 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/6/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/9537 م.م.ش طابظ ةـكرشةَّيسنرف

VETEMENTS 
WEILL S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،30/3/2006 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع34332020-07-2220202021-06-06
مقرلا تحت ،6/6/2006 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)3433(
 ةَّيئاسنلا تاسوبلملا ةفاك نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اليكو
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ،WEILL ةكرام نم اھتالمكمو اھعباوتو
 قحلمو ،30/3/2006 يف خَّرؤم يراجت ليثمت باتك نع ةرابع
 َّنأ دِّكؤي15/7/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/9807 م.م.ش طابظ ةـكرشةَّيسنرف

Swarovski 
Aktiengesellsch

aft

 يف انيدل لَّجسملاو ،16/1/2006 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع34372020-08-1220202021-06-15
 تحت ،15/6/2006 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلاSwarovski ةكرش هبجومب تنَّيع يذلاو  ،)3437( مقرلا
 نم اھتاجتنمل نانبل يف يرصحلاو ديحولا دمتعملا اھعِّزوم ةَّينانبللا
ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةروكذملا "نشاف لاتسيرك تابـّـكرم"
؛ةدافإلاب
 خيراتب تمربأ  عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نم اھؤاغلإ َّمت اذإ َّالإ ةياھن ال ام ىلإ رمتست فوسو ،16/1/2006
 بتاك ىدل قَّدصم رارقإب تقحلأ دقو ،ءاغلإلل ةلباق يھو ،قيرف ِّيأ لبق
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/8/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/10906  .م.م.ش سارتس ةكرشنيتشنتشيل
L.R.A.Strass S
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Swarovski
Aktiengesellsch

aft

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،16/1/2006 يف خَّرؤملا34372019-08-0520192020-06-15
 يذلاو  ،)3437( مقرلا تحت ،15/6/2006 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 دمتعملا اھعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلاSwarovski ةكرش هبجومب تنَّيع
 "نشاف لاتسيرك تابـّـكرم" نم اھتاجتنمل نانبل يف يرصحلاو ديحولا
؛ةدافإلابً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةروكذملا
 خيراتب تمربأ  عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نم اھؤاغلإ َّمت اذإ َّالإ ةياھن ال ام ىلإ رمتست فوسو ،16/1/2006
 بتاك ىدل قَّدصم رارقإب تقحلأ دقو ،ءاغلإلل ةلباق يھو ،قيرف ِّيأ لبق
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/11717  .م.م.ش سارتس ةكرشنيتشنتشيل
L.R.A.Strass S

Bernardaud34902019-01-1420192020-01-03صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/3/1969 يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،3/1/2007 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3490(
 دقو ،نيلسروبلا نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً ادمتعمً اليكو ةَّينانبللا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي14/1/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/874  .ل راودإ تالحم ةكرشةَّيسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىسنم

Bernardaud34902020-02-0520202021-01-03يف انيدل لجسملاو ،20/3/1969 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،3/1/2007 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3490( مــقرلا تحت
 نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً ادمتعمً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،نيلسروبلا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/2/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/1732  .ل راودإ تالحم ةكرشةَّيسنرف
.ل.م.ش هاكرشو ىسنم

Linette Ltd35202021-04-2020212022-03-24يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/2003 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)3520( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 نانبل يف يرصحلا قحلا هبجومب اھتحنم يذلاو ،24/3/2007
 ليدانملاو لافطألل تاضافح نم اھتاجتنم عيبو ،عيزوتو ،داريتسال
 نيغلابلل تاضافحوNannys ةكرام لمحت لافطألل ةبطرلا
 خيرات دنعو ،ةيدقاعت تاونس سمخ نم ةيأدبم ةَّدمل كلذو ،نيزجاعلا
 ةنس ةدمل ةنس لك نكلو ،ةنس لكً اّيئاقلت دقعلا دَّدجي فوس ءاھتنالا
 يف هتبغر مدع نع نيفرطلا دحأ برعأ لاح يف الإ ،ةدحاو ةيدقاعت
 يف خَّرؤم باتكب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق روكذملا دقعلاو .ديدجتلا

 هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛تاجوتنملا ةيھام دَّدح10/1/2007
 َّنأ دِّكؤي29/3/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا

2021/8870  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيصربق
) .ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش
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Linette Ltd35202020-04-2920202021-03-24يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/2003 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)3520( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 نانبل يف يرصحلا قحلا هبجومب اھتحنم يذلاو ،24/3/2007
 ليدانملاو لافطألل تاضافح نم اھتاجتنم عيبو ،عيزوتو ،داريتسال
 نيغلابلل تاضافحوNannys ةكرام لمحت لافطألل ةبطرلا
 خيرات دنعو ،ةيدقاعت تاونس سمخ نم ةيأدبم ةَّدمل كلذو ،نيزجاعلا
 ةنس ةدمل ةنس لك نكلو ،ةنس لكً اّيئاقلت دقعلا دَّدجي فوس ءاھتنالا
 يف هتبغر مدع نع نيفرطلا دحأ برعأ لاح يف الإ ،ةدحاو ةيدقاعت
 يف خَّرؤم باتكب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق روكذملا دقعلاو .ديدجتلا

 هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛تاجوتنملا ةيھام دَّدح10/1/2007
 َّنأ دِّكؤي2/3/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا

2020/5012  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيصربق
) .ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش

Linette Ltd35202019-05-0920192020-03-24دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/2003 يف خَّرؤملا 
 يذلاو ،24/3/2007 خيراتب ،)3520( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا
 عيبو ،عيزوتو ،داريتسال نانبل يف يرصحلا قحلا هبجومب اھتحنم
 ةكرام لمحت لافطألل ةبطرلا ليدانملاو لافطألل تاضافح نم اھتاجتنم

Nannysسمخ نم ةيأدبم ةَّدمل كلذو ،نيزجاعلا نيغلابلل تاضافحو 
 ،ةنس لكً اّيئاقلت دقعلا دَّدجي فوس ءاھتنالا خيرات دنعو ،ةيدقاعت تاونس
نيفرطلا دحأ برعأ لاح يف الإ ،ةدحاو ةيدقاعت ةنس ةدمل ةنس لك نكلو
 قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق روكذملا دقعلاو .ديدجتلا يف هتبغر مدع نع
دقعلا قحلأ دقو ؛تاجوتنملا ةيھام دَّدح10/1/2007 يف خَّرؤم باتكب
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب هالعأ روكذملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي6/5/2019
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2019/7809  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيصربق
) .ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش

Linette Ltd35202018-10-1820182019-03-24دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،16/5/2003 يف خَّرؤملا 
 يذلاو ،24/3/2007 خيراتب ،)3520( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا
 عيبو ،عيزوتو ،داريتسال نانبل يف يرصحلا قحلا هبجومب اھتحنم
 ةكرام لمحت لافطألل ةبطرلا ليدانملاو لافطألل تاضافح نم اھتاجتنم

Nannysسمخ نم ةيأدبم ةَّدمل كلذو ،نيزجاعلا نيغلابلل تاضافحو 
 ،ةنس لكً اّيئاقلت دقعلا دَّدجي فوس ءاھتنالا خيرات دنعو ،ةيدقاعت تاونس
نيفرطلا دحأ برعأ لاح يف الإ ،ةدحاو ةيدقاعت ةنس ةدمل ةنس لك نكلو
 قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق روكذملا دقعلاو .ديدجتلا يف هتبغر مدع نع
دقعلا قحلأ دقو ؛تاجوتنملا ةيھام دَّدح10/1/2007 يف خَّرؤم باتكب
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب هالعأ روكذملا

 يتلاو نيقيرفلا نب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/10/2018
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2018/14772  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيصربق
) .ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش
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Rolex SA35752020-09-2920202021-07-18يف انيدل لَّجسملاو ،27/11/2003 يف خرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت ،18/7/2007 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيرسيوسلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3575( مقرلا
 تاعاسلا نم اھتاجتنم عيبل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 ىلإ ةفاضإلابTudorو ،Cellini، Rolex :ةيلاتلا تاكراملا نم
 روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،اھرايغ عطقوaccessories اھعباوت
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/12/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/14529  A & S"  ةكرشةَّيرسيوس
"Chronora
L.R.A.S.

Rolex SA35752019-07-1520192020-07-18دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،27/11/2003 يف خرؤملا 
 يذلاو ،)3575( مقرلا تحت ،18/7/2007 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيرسيوسلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك
 :ةيلاتلا تاكراملا نم تاعاسلا نم اھتاجتنم عيبل نانبل يفً اّيرصح

Cellini، Rolex، وTudorاھعباوت ىلإ ةفاضإلاب accessories
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ،اھرايغ عطقو
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/10783  A & S"  ةكرشةَّيرسيوس
"Chronora
L.R.A.S.

Den Braven 
Sealants bv

 ،27/12/2005 خيراتب ياھال يف ةَّينانبللا ةرافسلا نم قَّدصملا38362019-04-2320192020-05-04
 مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو
 Den Braven ةكرش عم دوقعملاو ،4/5/2009 خيراتب ،)3836(

Sealants bv)اھناونع ،ةَّيدنلوھلا ةَّيسنجلا  نم: Box.O.P
,11AD Oosterhout, Denariusstraat 4900 , 194

RC Oosterhout, Netherlands4903 (، دق تناك يذلاو 
 يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 ،وي يب ءارغ ،نوكيليس ،كيليركأ :ةيلاتلا اھتاجتنم عيبو قيوستل نانبل
 تاودأ ،بيذم نود نم قصال ،بيذملا عم قصال ،سأ مأ رميلوب
 زِّيح لخدي روكذملا دقعلاو ؛وي يب ةوغرلا ،ةَّينقتلا ةذيذرلا ،لامعتسالا
 دَّدجي ،ةدحاو ةنس ةَّدملً ايراس ىقبيو هيلع عيقوتلا خيرات نمً اءدب ذيفنتلا
 دحأ خسف ْنإ َّالإ ةدحاو ةنس ىلع دتمت ةعباتتم تارتفلً اّيئاقلت اھدعب
 نيقيرفلا نم ِّيأل قحيو اذھ ،يطخ راعشإ ميدقت ربع دقعلا اذھ نيقيرفلا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ريخألا اذھ قِحلأ دقو ،يروف لوعفمب دقعلا خسف
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/7097  لاحرس دنأ لاحرس ةكرشةَّيدنلوھ
 & Serhal ينابموك

Serhal Co.
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Den Braven
Sealants bv

 خيراتب ياھال يف ةَّينانبللا ةرافسلا نم قَّدصملا يراجتلا ليثمتلا دقع38362020-05-0620202021-05-04
 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،27/12/2005
 دق تناك يذلاو ،4/5/2009 خيراتب ،)3836( مقرلا تحت يراجتلا
 يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 ،وي يب ءارغ ،نوكيليس ،كيليركأ :ةيلاتلا اھتاجتنم عيبو قيوستل نانبل
 تاودأ ،بيذم نود نم قصال ،بيذملا عم قصال ،سأ مأ رميلوب
 زِّيح لخدي روكذملا دقعلاو ؛وي يب ةوغرلا ،ةَّينقتلا ةذيذرلا ،لامعتسالا
 دَّدجي ،ةدحاو ةنس ةَّدملً ايراس ىقبيو هيلع عيقوتلا خيرات نمً اءدب ذيفنتلا
 دحأ خسف ْنإ َّالإ ةدحاو ةنس ىلع دتمت ةعباتتم تارتفلً اّيئاقلت اھدعب
 نيقيرفلا نم ِّيأل قحيو اذھ ،يطخ راعشإ ميدقت ربع دقعلا اذھ نيقيرفلا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ريخألا اذھ قِحلأ دقو ،يروف لوعفمب دقعلا خسف
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي29/4/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2020/5315  لاحرس دنأ لاحرس ةكرشةَّيدنلوھ
 & Serhal ينابموك

Serhal Co.

Den Braven 
Sealants bv

 خيراتب ياھال يف ةَّينانبللا ةرافسلا نم قَّدصملا يراجتلا ليثمتلا دقع38362021-04-2720212022-05-04
 ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو27/12/2005
 :ةيلاتلا اھتاجتنم عيبو قيوستل نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا
 ،بيذملا عم قصال ،سأ مأ رميلوب ،وي يب ءارغ ،نوكيليس ،كيليركأ
 يب ةوغرلا ،ةَّينقتلا ةذيذرلا ،لامعتسالا تاودأ ،بيذم نود نم قصال
 هيلع عيقوتلا خيرات نمً اءدب ذيفنتلا زِّيح لخدي روكذملا دقعلاو ؛وي
 دتمت ةعباتتم تارتفلً اّيئاقلت اھدعب دَّدجي ،ةدحاو ةنس ةَّدملً ايراس ىقبيو
 راعشإ ميدقت ربع دقعلا اذھ نيقيرفلا دحأ خسف ْنإ َّالإ ةدحاو ةنس ىلع
 دقو ،يروف لوعفمب دقعلا خسف نيقيرفلا نم ِّيأل قحيو اذھ ،يطخ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ريخألا اذھ قِحلأ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي29/4/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2021/9587  لاحرس دنأ لاحرس ةكرشةَّيدنلوھ
 & Serhal ينابموك

Serhal Co.

Edward Wille 
GmbH & Co.

 يف انيدل لَّجسملاو ،27/4/2000 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع38782019-08-2620192020-07-17
 تحت ،17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3878( مقرلا
 عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اّيرصحً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةكرام نم تاسنبلاو ةَّيوديلا ةَّدعلا عاونأ ةفاك نم اھتاجتنم

Jung–STAHLWILLE & R ، يف ةكرشلا اھجتنتس ةعلس ّيأو 
 ،27/4/2000 نمً ارابتعا حلاصلا دقعلا اذھ نمً اءزج نوكت لبقتسملا
 ال نأ طرش ةدَّدحم ريغ ةينمز ةَّدمل هبً الومعموً امئاق رمتسيس يذلاو
 اذھ قحلأ دقو .ءاھنإلل لباق وھو ،دقعلا يف قيرف يأ لبق نم هؤاھنإ متي
 ،26/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا
 ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/12645  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيناملأ
".م.م.ش رازاعو
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Edward Wille
GmbH & Co.

 يف انيدل لَّجسملاو ،27/4/2000 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع38782020-07-2820202021-07-17
 تحت ،17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3878( مقرلا
 عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اّيرصحً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةكرام نم تاسنبلاو ةَّيوديلا ةَّدعلا عاونأ ةفاك نم اھتاجتنم

Jung–STAHLWILLE & R ، يف ةكرشلا اھجتنتس ةعلس ّيأو 
 ،27/4/2000 نمً ارابتعا حلاصلا دقعلا اذھ نمً اءزج نوكت لبقتسملا
 ال نأ طرش ةدَّدحم ريغ ةينمز ةَّدمل هبً الومعموً امئاق رمتسيس يذلاو
 اذھ قحلأ دقو .ءاھنإلل لباق وھو ،دقعلا يف قيرف يأ لبق نم هؤاھنإ متي
 ،23/7/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا
 ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/10242  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيناملأ
".م.م.ش رازاعو

Dürholt - 
Zangen GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،23/6/2003 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع38822019-08-2620192020-07-17
 تحت  ،17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3882( مقرلا
 عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحووً ايرصحً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا
R ÜOD - ةكرام نمshear pliers ةعطاقلا تاسنبلا نم اھتاجتنم

Fit"  " ® نمً ارابتعا حلاص هالعأ روكذملا دقعلاو ،ةَّيلصألا 
 دقو .ءاھنإلل لباق وھو ،ةدَّدحم ريغ ةَّدملً امئاق لظيسو ،1/7/2003
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي  ،26/8/2019
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/12647  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيناملأ
".م.م.ش رازاعو

Dürholt - 
Zangen GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،23/6/2003 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع38822020-07-2820202021-07-17
 تحت  ،17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3882( مقرلا
 عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحووً ايرصحً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا
R ÜOD - ةكرام نمshear pliers ةعطاقلا تاسنبلا نم اھتاجتنم

Fit"  " ® نمً ارابتعا حلاص هالعأ روكذملا دقعلاو ،ةَّيلصألا 
 دقو .ءاھنإلل لباق وھو ،ةدَّدحم ريغ ةَّدملً امئاق لظيسو ،1/7/2003
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي  ،23/7/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/102414  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيناملأ
".م.م.ش رازاعو
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Helvi S.P.A.38832020-07-2820202021-07-17يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1996 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3883( مقرلا
 تاجوتنم عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا

A.p.Helvi S. نحش عاونأ ةفاكو ،ماحللا تالآ عاونأ ةفاك :ةيلاتلا 
 ةديدج تاجوتنم ةَّيأو ،)تاراوسسكألا( قحاوللا عاونأ ةفاك ،ةَّيراطبلا
 نمً ارابتعا يرسي هالعأ روكذملا دقعلاو ،اھعينصتب نوموقي

 لباق وھو ةدَّدحم ريغ ةَّينمز ةرتفل لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/1996
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو .لاطبإلاو ءاھنإلل
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،23/7/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/10245  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيلاطيإ
".م.م.ش رازاعو

Helvi S.P.A.38832019-08-2620192020-07-17يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/1996 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت17/7/2009 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)3883( مقرلا
 تاجوتنم عيزوتو عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا

A.p.Helvi S. نحش عاونأ ةفاكو ،ماحللا تالآ عاونأ ةفاك :ةيلاتلا 
 ةديدج تاجوتنم ةَّيأو ،)تاراوسسكألا( قحاوللا عاونأ ةفاك ،ةَّيراطبلا
 نمً ارابتعا يرسي هالعأ روكذملا دقعلاو ،اھعينصتب نوموقي

 لباق وھو ةدَّدحم ريغ ةَّينمز ةرتفل لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/1996
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو .لاطبإلاو ءاھنإلل
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،26/8/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/12650  ايعش ةسَّسؤم" ةكرشةَّيلاطيإ
".م.م.ش رازاعو
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Kenzo Parfums
S.A.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،3/11/2005 يف خَّرؤملا39982019-03-2620192020-02-27
 يذلاو ،)3998( مقرلا تحت27/2/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 قحلا ةينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب  تحنم دق تناك
 ةرحلا قطانملا ةحارصب ادع ام يف( نانبل يــــــف يرصحلاو ديحولا
 اھتاجوتنم عيب و عيزوت و داريتسال)قرفملاب عيبلل رفسلا زكارمو
 ةيلاجرلاو ةيئاسنلا روطعلا ةعومجم اھلمشت يتلا داوملا لك نم ةفلؤملا
 تاجتنم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب ،Kenzo Parfums ةمالع تحت

Kenzoki، نم ةددحم قطانمو مسجلاو هجولا ةرشبب ةيانعلل ةلماكلا 
 نوناك1 نم ءادتبا هلوعفم يرسي هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛مسجلا
 نوناك31 ىلإ يأ تاونس ثالث ةرتفلً اذفان ىقبيو ،2005 يناثلا
 اذإ الإ ،ةنس ةرتفل ينمضلا قافتالاب دقعلا اذھ دَّدجيو ،2007 لوألا
 دقعلا دِّدُج لاح يفو ،ديدجتلا مدعب هتين نعً اراعشإ نيقيرفلا دحأ لسرأ
 تارتفل ديدجتللً الباق ذئدنع حبصي ،طورشلا هذھ لظ يف روكذملا
 نيب ينمضلا قافتالاب ،ةدحاو ةنس نم اھنم ةدحاو لك ةفلؤم ةيلاتتم
 يف ،يئاقلتلاو يروفلاو ركبملا خسفلل لباق رضاحلا دقعلا َّنإ ؛نيقيرفلا
 دقعلا قحلأ دقو ؛)2( ةرقفلا ،هنم)11( ةداملا يف ةروكذملا لاوحألا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي6/3/2019
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2019/5535  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشةَّيسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع

Kenzo Parfums 
S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،3/11/2005 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع39982021-04-2020212022-02-27
 تحت27/2/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب  تحنم دق تناك يذلاو ،)3998( مقرلا
 ادع ام يف( نانبل يــــــف يرصحلاو ديحولا قحلا ةينانبللا ةكرشلا
 و داريتسال)قرفملاب عيبلل رفسلا زكارمو ةرحلا قطانملا ةحارصب
 ةعومجم اھلمشت يتلا داوملا لك نم ةفلؤملا اھتاجوتنم عيب و عيزوت
 ،Kenzo Parfums ةمالع تحت ةيلاجرلاو ةيئاسنلا روطعلا
 ةرشبب ةيانعلل ةلماكلا ،Kenzoki تاجتنم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛مسجلا نم ةددحم قطانمو مسجلاو هجولا
 ةرتفلً اذفان ىقبيو ،2005 يناثلا نوناك1 نم ءادتبا هلوعفم يرسي
 دقعلا اذھ دَّدجيو ،2007 لوألا نوناك31 ىلإ يأ تاونس ثالث
 هتين نعً اراعشإ نيقيرفلا دحأ لسرأ اذإ الإ ،ةنس ةرتفل ينمضلا قافتالاب
 ،طورشلا هذھ لظ يف روكذملا دقعلا دِّدُج لاح يفو ،ديدجتلا مدعب
 ةنس نم اھنم ةدحاو لك ةفلؤم ةيلاتتم تارتفل ديدجتللً الباق ذئدنع حبصي
 خسفلل لباق رضاحلا دقعلا َّنإ ؛نيقيرفلا نيب ينمضلا قافتالاب ،ةدحاو
 ،هنم)11( ةداملا يف ةروكذملا لاوحألا يف ،يئاقلتلاو يروفلاو ركبملا
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛)2( ةرقفلا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي29/3/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2021/8869  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشةَّيسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Kenzo Parfums
S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،3/11/2005 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع39982020-04-2920202021-02-27
 تحت27/2/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب  تحنم دق تناك يذلاو ،)3998( مقرلا
 ادع ام يف( نانبل يــــــف يرصحلاو ديحولا قحلا ةينانبللا ةكرشلا
 و داريتسال)قرفملاب عيبلل رفسلا زكارمو ةرحلا قطانملا ةحارصب
 ةعومجم اھلمشت يتلا داوملا لك نم ةفلؤملا اھتاجوتنم عيب و عيزوت
 ،Kenzo Parfums ةمالع تحت ةيلاجرلاو ةيئاسنلا روطعلا
 ةرشبب ةيانعلل ةلماكلا ،Kenzoki تاجتنم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛مسجلا نم ةددحم قطانمو مسجلاو هجولا
 ةرتفلً اذفان ىقبيو ،2005 يناثلا نوناك1 نم ءادتبا هلوعفم يرسي
 دقعلا اذھ دَّدجيو ،2007 لوألا نوناك31 ىلإ يأ تاونس ثالث
 هتين نعً اراعشإ نيقيرفلا دحأ لسرأ اذإ الإ ،ةنس ةرتفل ينمضلا قافتالاب
 ،طورشلا هذھ لظ يف روكذملا دقعلا دِّدُج لاح يفو ،ديدجتلا مدعب
 ةنس نم اھنم ةدحاو لك ةفلؤم ةيلاتتم تارتفل ديدجتللً الباق ذئدنع حبصي
 خسفلل لباق رضاحلا دقعلا َّنإ ؛نيقيرفلا نيب ينمضلا قافتالاب ،ةدحاو
 ،هنم)11( ةداملا يف ةروكذملا لاوحألا يف ،يئاقلتلاو يروفلاو ركبملا
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛)2( ةرقفلا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/2/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/5015  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشةَّيسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع

NANHAI LIHAO 
ELECTRIC 

WORKS Co., 
LTD

 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا40212019-03-2120192020-03-29
 هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4021( مقرلا تحت ،29/3/2010
 نانبل يفً اديحوً اّيرصحً اليكو اًّيمسر ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينيصلا ةكرشلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ،Asaki ةكرام لمحت يتلا ةقاطلا تادعم ةفاكل
 يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ نم قَّدصم باتك نع ةيانك وھ هالعأ
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،26/2/2010 خيراتب نيصلا
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/3/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/5432  نودمح فيفع ةكرشةَّينيص
ةيراجتلا

21



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Sappi Europe
S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،25/5/2000 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع40462020-06-1920202021-04-29
 تحت ،29/4/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا ةَّيكيجلبلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)4046( مقرلا
 جيورت لجأ نم نانبل يف اھلً اّيرصحوً القتسمً اعِّزوموً اليكو ةَّينانبللا
 woodfree coated بشخلا نم ةعونصم ريغ حاولأو قرو عيبو

paper and board((، ءاضقنا دعبو ،ةيادبلا يف ةنس ةدمل كلذو 
 دحأ غلبأ لاح يف َّالإ ةددحم ريغ ةدمل روكذملا دقعلا دَّدجي ةرتفلا هذھ
 دقو ؛فرط يأ لبق نم خسفلل لباق وھو ،ةفلاخم ةينب رخآلا نيفرطلا
  ةكرش هيف تلزانت17/7/2020 يف خَّرؤم باتكب دقعلا اذھ قحلأ

A.Sappi Europe S.ةكرش حلاصل هالعأ روكذملا دقعلا نع  
Sappi Papier Holding GmbH)ةَّيواسمّنلا ةَّيسنجلا نم، 

 Gratkorn 21 8101 Brucker Strasse :اھناونع
Austria(لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب اًضيأ دقعلا اذھ قحلأ امك ؛ 

 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي19/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/7788  .ل.م.ش ربيبايد ةكرشةَّيكيجلب
Diapaper SAL

Sappi Europe 
S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،25/5/2000 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع40462021-05-3120212022-04-29
 تحت ،29/4/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا ةَّيكيجلبلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)4046( مقرلا
 جيورت لجأ نم نانبل يف اھلً اّيرصحوً القتسمً اعِّزوموً اليكو ةَّينانبللا
                                          بشخلا نم ةعونصم ريغ حاولأو قرو عيبو
)woodfree coated paper and board(، يف ةنس ةدمل كلذو
 ةددحم ريغ ةدمل روكذملا دقعلا دَّدجي ةرتفلا هذھ ءاضقنا دعبو ،ةيادبلا
 نم خسفلل لباق وھو ،ةفلاخم ةينب رخآلا نيفرطلا دحأ غلبأ لاح يف َّالإ
17/7/2020 يف خَّرؤم باتكب دقعلا اذھ قحلأ دقو ؛فرط يأ لبق
 هالعأ روكذملا دقعلا نع.A.Sappi Europe S  ةكرش هيف تلزانت
 ةَّيسنجلا نم(Sappi Papier Holding GmbH  ةكرش حلاصل
 Brucker Strasse 21                       :اھناونع ،ةَّيواسمّنلا

Gratkorn Austria8101 (دُّھعتب اًضيأ دقعلا اذھ قحلأ امك ؛ 
 ةقالعلا َّنأ دكؤي7/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/11655  .ل.م.ش ربيبايد ةكرشةَّيكيجلب
Diapaper SAL
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Sappi Europe
S.A.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،25/5/2000 يف خَّرؤملا40462019-05-0820192020-04-29
 يذلاو ،)4046( مقرلا تحت ،29/4/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً القتسمً اعِّزوموً اليكو ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكيجلبلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 ريغ حاولأو قرو عيبو جيورت لجأ نم نانبل يف اھلً اّيرصحو
 woodfree coated paper and( بشخلا نم ةعونصم

board(، دَّدجي ةرتفلا هذھ ءاضقنا دعبو ،ةيادبلا يف ةنس ةدمل كلذو 
 رخآلا نيفرطلا دحأ غلبأ لاح يف َّالإ ةددحم ريغ ةدمل روكذملا دقعلا
 دقعلا اذھ قحلأ دقو ؛فرط يأ لبق نم خسفلل لباق وھو ،ةفلاخم ةينب
 َّنأ دكؤي8/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/7737  .ل.م.ش ربيبايد ةكرشةَّيكيجلب
Diapaper SAL

DECTRO 
INTERNATION

AL

 دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،25/5/2009 يف خَّرؤملا41222019-07-1020192020-08-20
 يذلاو ،20/8/2010 خيراتب ،)4122( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا
 يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنكلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
 دصقي ؛نانبل يف اھعيب ةداعإو اھعيزوتو اھقيوست ةيغب اھتاجوتنم ءارشل
ً اطبر قفرملا) 1schedule(1 لودجلا يف ةدراولا كلت تاجوتنملاب
 َّيأ لمشتو لودجلا اذھ يفً اضيأ ةروكذملا ةيراجتلا تامالعلا تحت
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ،رخآل تقو نم ةَّيفاضإ تاجتنم
 دَّدجتو ،1/5/2009 يف أدبتو25/5/2009 يف ةخَّرؤم عيزوت ةيقافتا
 مرتحا اذإ ةقحال ةنس لك يفً ارھش12 نم ةيلاتتم تارتفلً ايئاقلت
 ؛تقو ِّيأ يف خسفلل ةلباق ،ةَّيقافتالا يأ ،يھو .اھماكحأ عيمج عِّزوملا
9/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو
ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/10552  Apilus- ةكرشةَّيدنك
Dectro Team 

l.r.a.s

DECTRO 
INTERNATION

AL

 يف انيدل لَّجسملاو ،25/5/2009 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع41222020-08-1720202021-08-20
 خيراتب ،)4122( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 ةكرشلا ةَّيدنكلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،20/8/2010
 اھعيزوتو اھقيوست ةيغب اھتاجوتنم ءارشل يرصحلا قحلا ةَّينانبللا
1 لودجلا يف ةدراولا كلت تاجوتنملاب دصقي ؛نانبل يف اھعيب ةداعإو
)1schedule (ةيراجتلا تامالعلا تحت ةدافإلابً اطبر قفرملا 
 تقو نم ةَّيفاضإ تاجتنم َّيأ لمشتو لودجلا اذھ يفً اضيأ ةروكذملا
 يف ةخَّرؤم عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ،رخآل

 نم ةيلاتتم تارتفلً ايئاقلت دَّدجتو ،1/5/2009 يف أدبتو25/5/2009
 ،يھو .اھماكحأ عيمج عِّزوملا مرتحا اذإ ةقحال ةنس لك يفً ارھش12
 ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ؛تقو ِّيأ يف خسفلل ةلباق ،ةَّيقافتالا يأ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/11166  Apilus- ةكرشةَّيدنك
Dectro Team 

l.r.a.s
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FIRST CHOICE
TOOL

COMPANY

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/12/1995 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع41242020-07-2820202021-08-23
 تحت ،23/8/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو  ،)4124( مقرلا
 نانبل يف اھتاجوتنم ةفاك عيزوتو عيبل ديحو ليكوك ةَّينانبللا ةكرشلا
:يلاتلاك ةددحملاو
.ةيوديلا ديدحلا تاصقم ةفاك -
.ةيعارزلا ميلقتلا تاصقم -
.قزعلا دش حيتافم -
 يف تمظن عيب ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

لوعفملا ةيراس ىقبتو ،خيراتلا اذھ نمً ارابتعا يرستو ،1/12/1995
 دقو ؛نيقيرفلا نم ٍّيأ نم اھؤاھنإ نكميو .ةدَّدحم ريغ ةينمز ةرتفل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،23/7/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم

2020/10240  ةسَّسؤم ةسَّسؤم" ةكرشةَّيكريمأ
.م.م.ش "رازاعو ايعش

FIRST CHOICE 
TOOL 

COMPANY

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/12/1995 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع41242019-08-2620192020-08-23
 تحت ،23/8/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو  ،)4124( مقرلا
 نانبل يف اھتاجوتنم ةفاك عيزوتو عيبل ديحو ليكوك ةَّينانبللا ةكرشلا
:يلاتلاك ةددحملاو
.ةيوديلا ديدحلا تاصقم ةفاك -
.ةيعارزلا ميلقتلا تاصقم -
.قزعلا دش حيتافم -
 يف تمظن عيب ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

لوعفملا ةيراس ىقبتو ،خيراتلا اذھ نمً ارابتعا يرستو ،1/12/1995
 دقو ؛نيقيرفلا نم ٍّيأ نم اھؤاھنإ نكميو .ةدَّدحم ريغ ةينمز ةرتفل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،26/8/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم

2019/12649  ةسَّسؤم ةسَّسؤم" ةكرشةَّيكريمأ
.م.م.ش "رازاعو ايعش
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Laboratoires
PHYTOSOLBA

S.A.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،12/5/2010 يف خَّرؤملا41512018-10-1820182019-10-05
 تدَّكأ يذلاو ،5/10/2010 خيراتب ،)4151( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا
 تاجتنم نانبل يف عِّزوت ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب

PHYTOتاربتخم نم PHYTOSOLBA، ةقالعلا َّنأبو 
 لثمتت هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلاو ةَّيسنرفلا ةكرشلا نيب ةَّيراجتلا
 ذنم( زدنارب لارنج ةكرش عم ةمئاقلا ةقباسلا ةَّيراجتلا تاقالعلا ةعباتمب
 يتلا ةعومجملا نم ءزج يھ ةريخألا هذھ َّنأو ةَّصاخ)1986 ماعلا
 هذھ َّنإ ؛.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج نومير ةكرش اھيلإ يمتنت
 دقعلا قحلأ دقو ؛ةنس لكل ةعقوتملا تاَّينازيملا قيقحتب ةطرتشم ةقالعلا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/10/2018
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2018/14771  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
).ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش

Laboratoires 
PHYTOSOLBA 

S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،12/5/2010 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دق41512019-11-0120192020-10-05
 خيراتب ،)4151( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرشلا َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،5/10/2010
 تاربتخم نمPHYTO تاجتنم نانبل يف عِّزوت ةَّينانبللا

PHYTOSOLBA، ةَّيسنرفلا ةكرشلا نيب ةَّيراجتلا ةقالعلا َّنأبو 
 ةَّيراجتلا تاقالعلا ةعباتمب لثمتت هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلاو
 َّنأو ةَّصاخ)1986 ماعلا ذنم( زدنارب لارنج ةكرش عم ةمئاقلا ةقباسلا
 نومير ةكرش اھيلإ يمتنت يتلا ةعومجملا نم ءزج يھ ةريخألا هذھ
 قيقحتب ةطرتشم ةقالعلا هذھ َّنإ ؛.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج
 دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛ةنس لكل ةعقوتملا تاَّينازيملا
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي4/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا

2019/15721  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
).ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش

Laboratoires 
PHYTOSOLBA 

S.A.

 يف انيدل لَّجسملاو ،12/5/2010 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع41512020-11-1020202021-10-05
 خيراتب ،)4151( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرشلا َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،5/10/2010
 تاربتخم نمPHYTO تاجتنم نانبل يف عِّزوت ةَّينانبللا

PHYTOSOLBA، ةَّيسنرفلا ةكرشلا نيب ةَّيراجتلا ةقالعلا َّنأبو 
 ةَّيراجتلا تاقالعلا ةعباتمب لثمتت هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلاو
 َّنأو ةَّصاخ)1986 ماعلا ذنم( زدنارب لارنج ةكرش عم ةمئاقلا ةقباسلا
 نومير ةكرش اھيلإ يمتنت يتلا ةعومجملا نم ءزج يھ ةريخألا هذھ
 قيقحتب ةطرتشم ةقالعلا هذھ َّنإ ؛.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج
 دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛ةنس لكل ةعقوتملا تاَّينازيملا
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا

2020/18984  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
).ب.ت( هاكرشو لضع
 جروج نومير تحبصأ
 هاكرشو لضع وبأ

.ل.م.ش

25



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

OKI Europe
Limited –

International
Business (a

totally owned
subsidiary from

OKI – Data
Corporation
(japanese 
company))

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،29/6/1998 يف خَّرؤملا41692018-10-1720182019-10-28
يذلاو ،)4169( مقرلا تحت ،28/10/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً اعِّزوم ةينانبللا ةكرشلا ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك
 Page( زيھجتلا تاجتنمو ،سكافلاو ةعابطلا تالآل نانبل يفً اديحو

, Matrix Printers, Inkjet Printers )LED(Printers 
and Facsimile Machines, Supplying products(َّنإ ؛ 

 نم هئاھنإ ىتحً احلاص ىقبي باتك نع ةيانك وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛قيرف ِّيأ لبق
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/10/2018 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2018/14662  لولحو ةزھجأ ةكرشةَّيناطيرب
 .يأ.سأ.يب( ةَّيتامولعملا
 Produits et.ل.م.ش)

Solutions 
(Informatiques 

SAL) PSI 

 OKI Europe 
Limited –

International 
Business (a 

totally owned 
subsidiary from 

OKI – Data 
Corporation 
(japanese 
company))

 يف انيدل لَّجسملاو ،29/6/1998 يف خَّرؤملا يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع41692019-12-0420192020-10-28
 تحت ،28/10/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك  يذلاو ،)4169( مقرلا
 ،سكافلاو ةعابطلا تالآل نانبل يفً اديحوً اعِّزوم ةينانبللا ةكرشلا
 Matrix )LED(Page Printers ,( زيھجتلا تاجتنمو

Printers, Inkjet Printers and Facsimile Machines, 
Supplying products(نع ةيانك وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 

 باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛قيرف ِّيأ لبق نم هئاھنإ ىتحً احلاص ىقبي باتك
 دكؤي26/11/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2019/17597  لولحو ةزھجأ ةكرشةَّيناطيرب
 .يأ.سأ.يب( ةَّيتامولعملا
 Produits et.ل.م.ش)

Solutions 
(Informatiques 

SAL) PSI 

 OKI Europe 
Limited –

International 
Business (a 

totally owned 
subsidiary from 

OKI – Data 
Corporation 
(japanese 
company))

 يف انيدل لَّجسملاو ،29/6/1998 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع41692020-11-2720202021-10-28
 تحت ،28/10/2010 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك  يذلاو ،)4169( مقرلا
 ،سكافلاو ةعابطلا تالآل نانبل يفً اديحوً اعِّزوم ةينانبللا ةكرشلا
 Matrix )LED(Page Printers ,( زيھجتلا تاجتنمو

Printers, Inkjet Printers and Facsimile Machines, 
Supplying products(نع ةيانك وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 

 باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛قيرف ِّيأ لبق نم هئاھنإ ىتحً احلاص ىقبي باتك
 دكؤي25/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/20624  لولحو ةزھجأ ةكرشةَّيناطيرب
 .يأ.سأ.يب( ةَّيتامولعملا
 Produits et.ل.م.ش)

Solutions 
(Informatiques 

SAL) PSI 
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Environmental
Systems
Research

Institute, Inc.
(ESRI)

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،17/7/2009 يف خَّرؤملا42552019-02-0520192020-04-04
 دوقعملاو ،4/4/2011 خيراتب ،)4255( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
 Environmental Systems Research ةكرش عم

ESRI. (Institute, Inc()380 :اھناونع ،ةيكيرمألا ةَّيسنجلا نم
USA92378-8100 Redlands, CA . New York St(، 

ً اديحوً اعزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةيكيرمألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو
 تامولعملا ميدقتو بيكرتو عيزوتو قيوستو جيورتل نانبل يفً ادمتعم
 روكذملا دقعلا َّنإ .اھب ةلصتملا داوملاوESRI تايجمربب قلعتي اميف
 دھعتب قحلمو ،17/7/2009 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
ةقالعلا َّنأ دكؤي16/1/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/2387  نانبل -يأ رآ سأ ةكرشةَّيكريمأ
 .ل.م.ش

Lebanon sal-ESRI

Environmental 
Systems 
Research 

Institute, Inc. 
(ESRI)

 يف انيدل لَّجسملاو ،17/7/2009 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع42552020-12-2320202021-04-04
 خيراتب ،)4255( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةيكيرمألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،4/4/2011
ميدقتو بيكرتو عيزوتو قيوستو جيورتل نانبل يفً ادمتعمً اديحوً اعزوم
دقعلا َّنإ .اھب ةلصتملا داوملاوESRI تايجمربب قلعتي اميف تامولعملا
 قحلمو ،17/7/2009 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 دكؤي28/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/23827  نانبل -يأ رآ سأ ةكرشةَّيكريمأ
 .ل.م.ش

Lebanon sal-ESRI

SPONTEX SNC42962020-07-0120202021-06-06يف انيدل لَّجسملاو ،4/5/2011 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
مقرلا تحت ،6/6/2011 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)4296(
 تاجتنملل نانبل يف يرصحلا قيوستلا قح ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبللا
 ،Mapaو ،Spontex :تاكراملاب ةموسوملا امَّيس ال ،ةعابملا
 دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛Aeroblocsو ،Vitomitو
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،2/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/8436  .ل.م.ش موھ نياف ةكرشةَّيسنرف
Fine Home SAL

SPONTEX SNC42962019-05-3020192020-06-06دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،4/5/2011 يف خَّرؤملا 
 يذلاو ،)4296( مقرلا تحت ،6/6/2011 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ةروكذملا ،ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
 امَّيس ال ،ةعابملا تاجتنملل نانبل يف يرصحلا قيوستلا قح ،هالعأ
 ،Vitomitو ،Mapaو ،Spontex :تاكراملاب ةموسوملا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو ؛Aeroblocsو
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،27/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/8736  .ل.م.ش موھ نياف ةكرشةَّيسنرف
Fine Home SAL
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Laboratoires
ANIOS

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،7/4/1999 يف خَّرؤملا43172019-06-2720192020-07-11
 يذلاو ،)4317( مقرلا تحت11/7/2011 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً اّيرصحً اليكو ةينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك
 نم اھتادعمو اھتاجوتنم ةعومجم عيزوتو داريتسابً الَّوخم نانبل يف
 خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ANIOS ةكرام
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلمو ،7/4/1999 يف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي26/6/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/9944  .م.م.ش كيدمويب ةكرشةَّيسنرف
BIOMEDIC 

L.R.A.S.

Laboratoires 
ANIOS

 يف انيدل لَّجسملاو ،7/4/1999 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع43172020-06-3020202021-07-11
 تحت11/7/2011 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4317( مقرلا
 عيزوتو داريتسابً الَّوخم نانبل يفً اّيرصحً اليكو ةينانبللا ةكرشلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛ANIOS ةكرام نم اھتادعمو اھتاجوتنم ةعومجم
 دھعتب قحلمو ،7/4/1999 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/8301  .م.م.ش كيدمويب ةكرشةَّيسنرف
BIOMEDIC 

L.R.A.S.

Whirlpool 
Europe s.r.l.

 يف انيدل لَّجسملاو ،28/7/2004 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع45102020-06-2920202021-06-21
 تحت ،21/6/2012 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)4510( مقرلا
 ةكرام نم ةيلزنملا ةزھجألا نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اديحوً اعِّزوم

Whirlpool، لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو 
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي22/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/8185  كينورتكيلا ز .آ ةكرشةَّيلاطيإ
.ل.م.ش

Whirlpool 
Europe s.r.l.

 دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،28/7/2004 يف خَّرؤملا45102019-06-1320192020-06-21
 يذلاو ،)4510( مقرلا تحت ،21/6/2012 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 نانبل يفً اديحوً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 قحلأ دقو ،Whirlpool ةكرام نم ةيلزنملا ةزھجألا نم اھتاجوتنمل
 ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9287  كينورتكيلا ز .آ ةكرشةَّيلاطيإ
.ل.م.ش
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AVAYA
NEDERLAND

B.V.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،30/4/2012 يف خَّرؤملا45232019-06-1820192020-07-12
 مــقرلا تحت ،12/7/2012 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 AVAYA  ةكرش هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)4523(

V.NEDERLAND B. يبھذلا كيرشلا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب 
 تاجتنم ةمدخو عيبل قافتا بجومب ضَّوفملا نانبل يف اھل ديحولا
 ،نانبل يف) Nortel Enterprise Solution(Avaya ةظفحم
 قاطن يف بيكرتلا ذيفنتو ةنايصل ةمزاللا ةربخلاو تاداھشلا اھيدلو
 AVAYA  ةكرش تدافأ امك .يلخادلا نمألا ىوق عورشم
V.NEDERLAND B. ـل ةكيرش يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأبAvaya

Nortel/ باتكلا قحلأ دقو ؛1978 ماعلا ذنم عاطقنا نود نم 
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب روكذملا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9481  .ل.م.ش موكارتت ةكرشةَّيكريمأ
TETRACOM SAL

AVAYA 
NEDERLAND 

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،30/4/2012 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع45232020-06-1620202021-07-12
 ،12/7/2012 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 ةكرش هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)4523( مــقرلا تحت

V.AVAYA NEDERLAND B. يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب 
ةمدخو عيبل قافتا بجومب ضَّوفملا نانبل يف اھل ديحولا يبھذلا كيرشلا
 يف) Nortel Enterprise Solution(Avaya ةظفحم تاجتنم
 يف بيكرتلا ذيفنتو ةنايصل ةمزاللا ةربخلاو تاداھشلا اھيدلو ،نانبل
 AVAYA  ةكرش تدافأ امك .يلخادلا نمألا ىوق عورشم قاطن

V.NEDERLAND B. ـل ةكيرش يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأبAvaya
Nortel/ باتكلا قحلأ دقو ؛1978 ماعلا ذنم عاطقنا نود نم 

15/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب روكذملا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/7533  .ل.م.ش موكارتت ةكرشةَّيكريمأ
TETRACOM SAL

AVAYA 
NEDERLAND 

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،30/4/2012 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع45232021-03-1820212022-07-12
 ،12/7/2012 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 ةكرش هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)4523( مــقرلا تحت

V.AVAYA NEDERLAND B. يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب 
ةمدخو عيبل قافتا بجومب ضَّوفملا نانبل يف اھل ديحولا يبھذلا كيرشلا
                               Nortel (Avaya ةظفحم تاجتنم

Enterprise Solution(ةربخلاو تاداھشلا اھيدلو ،نانبل يف 
 .يلخادلا نمألا ىوق عورشم قاطن يف بيكرتلا ذيفنتو ةنايصل ةمزاللا
 ةكرشلا َّنأب .V.AVAYA NEDERLAND B  ةكرش تدافأ امك
 ماعلا ذنم عاطقنا نود نم Nortel/ Avayaـل ةكيرش يھ ةَّينانبللا

 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب روكذملا باتكلا قحلأ دقو ؛1978
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي16/3/2021 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2021/6067  .ل.م.ش موكارتت ةكرشةَّيكريمأ
TETRACOM SAL
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Philips
Consumer

Electronics B.V.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،26/1/1994 يف خرؤملا46552019-05-0920192020-04-29
 يذلاو ،)4655( مقرلا تحت ،29/4/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا نوكت نأ ىلع ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تقفاو
 اھركذ دراولا ةَّينورتكلإلاو ةَّيئابرھكلا اھتاجتنم عيبل نانبل يفً اّيرصح
 َّنإ ؛Philips يراجتلا مسالا تحت ةقَّوسملاوً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف
 ،26/1/1994 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِـّـتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
ً اعم نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت خيرات ذنم ذيفنتلا عضوم عضوتس
 هذھ دَّدجتتس كلذ دعب ،1994 لَّوألا نوناك31 ىتح ةحلاص نوكتسو
 نيقيرفلا دحأ رعشي مل ام ،ةنس دعب ةنس ةيلاتتم ةروصبوً اّيئاقلت ةريخألا
 ةَّيقافتالا تقحلأ دقو ،ةيقافتالا ءاھنإ يف هتين نعً اّيطخ رخآلا قيرفلا
7/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا
ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/7807  كينورتكلا ز .آ ةكرشةَّيدنلوھ
                                     .ل.م.ش

AZ ELECTRONIC 
SAL

Philips 
Consumer 

Electronics B.V.

 يف انيدل لَّجسملاو ،26/1/1994 يف خرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع46552020-06-1820202021-04-29
 تحت ،29/4/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 نوكت نأ ىلع ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تقفاو يذلاو ،)4655( مقرلا
 ةَّيئابرھكلا اھتاجتنم عيبل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 تحت ةقَّوسملاوً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا ةَّينورتكلإلاو
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛Philips يراجتلا مسالا
 خيرات ذنم ذيفنتلا عضوم عضوتس ،26/1/1994 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِـّـتا
 لَّوألا نوناك31 ىتح ةحلاص نوكتسوً اعم نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت

 دعب ةنس ةيلاتتم ةروصبوً اّيئاقلت ةريخألا هذھ دَّدجتتس كلذ دعب ،1994
 ءاھنإ يف هتين نعً اّيطخ رخآلا قيرفلا نيقيرفلا دحأ رعشي مل ام ،ةنس
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا ةَّيقافتالا تقحلأ دقو ،ةيقافتالا
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي5/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/7701  كينورتكلا ز .آ ةكرشةَّيدنلوھ
                                     .ل.م.ش

AZ ELECTRONIC 
SAL
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NUCTECH
Company

Limited

 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملا46722019-07-0320192020-06-03
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)4672( مقرلا تحت ،3/6/2013
 ةنايصل نانبل يف ةنايصلل يرصحلا اھليكو ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينيصلا
 ةعانص نم تاجتنملاو تايلآلاو تابعوتسملا صحف ةمظنأ ةمدخو
 اھتفصبو ؛نيقيرفلا نيب اھيلع قفتم وھ امكNUCTECH  ةكرش
صتخي امب ةَّينيصلا ةكرشلا ةَّينانبللا ةكرشلا لثمت فوس ً،اّيرصحً اليكو
 ةنايصلا تامدخ ةفاكب كيتكون نئابز ديوزت ةياغب ةنايصلا دوقع عيقوت
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛رايغلا عطقو ةلماعلا ديلا اھيف امب
 ةيلودلا ةراجتلا جيورتل ينيصلا سلجملا نم قَّدصم نييعت باتك نع
)China Council for the Promotion of International 

Trade(دَّدجيو ،هخيرات نم ةنس ةَّدمل حلاصو ،20/2/2010 خيراتب 
 رھشأ ةثالث لبق ءاھنإلاب يطخ مالعإ مالتسا لاح يف َّالإ ةنس لكً اّيئاقلت
 دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛قيرف يأ لبق نم باتكلا ءاھتنا نم
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي3/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/10192  لولحو ةزھجأ ةكرشةَّينيص
)يإ.سأ.يب( ةَّيتامولعملا

 PRODUITS .ل.م.ش
& SOLUTIONS 

INFORMATIQUE
SAL.) I.S.P(S 

Euroricambi 
S.p.A.

 مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا46772019-06-1820192020-06-17
 ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،17/6/2013 خيراتب ،)4677(
 ةديحولا ةعِّزوملا تناك هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا
 ـل ةحلاص رايغ عطق نم ةَّيلاطيإلا ةكرشلا تاجتنم ةفاكل

Rockwell، Fuller، Volvo، Scania، MercedesوZF، 
ةياھن ةياغل ةديحولا ةعِّزوملا لازت الو1994 ةنس ذنم ،ةَّينانبللا قوسلل
 اذإ هَّنأ ربتعا باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛2009 ةنس
 غيلبت نم)لَّوألا نوناك31( دَّدحملا خيراتلا ءاضقنا لبق ،كانھ نكي مل
 دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ً.اّيئاقلتً ادَّدجم باتكلا اذھ ربتعي ،باحسنالاب
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9504 –هاكرشو نايكيداك ةكرشةَّيلاطيإ
)ةطيسب ةيصوت( وكيديك

Euroricambi 
S.p.A.

 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع46772020-07-2320202021-06-17
 تدَّكأ يذلاو ،17/6/2013 خيراتب ،)4677( مقرلا تحت يراجتلا
 تناك هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب
ةحلاص رايغ عطق نم ةَّيلاطيإلا ةكرشلا تاجتنم ةفاكل ةديحولا ةعِّزوملا
Rockwell، Fuller، Volvo، Scania، Mercedes ـل
 ةديحولا ةعِّزوملا لازت الو1994 ةنس ذنم ،ةَّينانبللا قوسلل ،ZFو
 باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛2009 ةنس ةياھن ةياغل
 نوناك31( دَّدحملا خيراتلا ءاضقنا لبق ،كانھ نكي مل اذإ هَّنأ ربتعا
 قحلأ دقو ً.اّيئاقلتً ادَّدجم باتكلا اذھ ربتعي ،باحسنالاب غيلبت نم)لَّوألا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/7/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/10019 –هاكرشو نايكيداك ةكرشةَّيلاطيإ
)ةطيسب ةيصوت( وكيديك
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Swaty tovarna
umetnih brusov

d.d.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،6/12/1999 يف خَّرؤملا46812019-06-1420192020-06-18
 يذلاو ،)4681( مقرلا تحت ،18/6/2013  خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 اھليكو يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينافولسلا ةكرشلا هبجومب تدافأ
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصحلا
لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،6/12/1999 يف خَّرؤم باتك
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/6/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/9354  هاكرشو اكز جروج ةكرشةَّينافولس
.ب.ت

Swaty tovarna 
umetnih brusov 

d.d.

 يف انيدل لَّجسملاو ،6/12/1999 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع46812020-05-1120202021-06-18
 تحت ،18/6/2013  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّينافولسلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)4681( مقرلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبللا
 دُّھعتب قحلمو ،6/12/1999 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/5/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/5550  هاكرشو اكز جروج ةكرشةَّينافولس
.ب.ت

Swaty tovarna 
umetnih brusov 

d.d.

 يف انيدل لَّجسملاو ،6/12/1999 يف خَّرؤملا يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع46812021-05-0420212022-06-18
 تحت ،18/6/2013  خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّينافولسلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)4681( مقرلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبللا
 دُّھعتب قحلمو ،6/12/1999 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي27/4/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/10029  هاكرشو اكز جروج ةكرشةَّينافولس
.ب.ت

STOR, S.L.46842019-06-1720192020-06-25دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2001 يف خَّرؤملا 
 َّنإ ،25/6/2013 خيراتب ،)4684( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
                         ةعومجم لماك :يھ ةَّيقافتالا هذھ اھيطغت يتلا تاجوتنملا
 يأو ،"Warner Bros"، "Barbie"& " Disney" .ل.س روتس
 ةروكذملا ةئفلا تحت ةَّينابسإلا ةكرشلا اھجتنت دق ةديدج ىرخأ داوم
 يف ةخَّرؤملا ،ةَّيقافتالا هذھ يفً اضيأ ةنمضتم نوكتس هالعأ

 نانبل نوكتس ةاطغملا ةقطنملا َّنإ .اھنايرس لالخ ،1/1/2001
 :اھب صَّخرملا تاجتنملل ةَّيقافتالا ءدب خيرات نوكي .ايروسو ندرألاو
 ساسأ ىلعً اّيئاقلت دقعلا ديدجت متي :ءاھتنالا خيرات نوكيو ،1/1/2002
 قَّدصم رارقإب ،هالعأ ةروكذملا ةَّيقافتالا تقحلأ دقو .طورشب يونس
ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/9463  ينابموك وكمارت ةكرشةَّينابسإ
 TRAMCO .م.م.ش

COMPANY 
L.R.A.S.
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STOR, S.L.46842020-06-2920202021-06-25يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2001 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)4684( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 لماك :يھ ةَّيقافتالا هذھ اھيطغت يتلا تاجوتنملا َّنإ ،25/6/2013
Warner "، "Barbie"& " Disney" .ل.س روتس ةعومجم

Bros"، ةئفلا تحت ةَّينابسإلا ةكرشلا اھجتنت دق ةديدج ىرخأ داوم يأو
 يف ةخَّرؤملا ،ةَّيقافتالا هذھ يفً اضيأ ةنمضتم نوكتس هالعأ ةروكذملا

 نانبل نوكتس ةاطغملا ةقطنملا َّنإ .اھنايرس لالخ ،1/1/2001
 :اھب صَّخرملا تاجتنملل ةَّيقافتالا ءدب خيرات نوكي .ايروسو ندرألاو
 ساسأ ىلعً اّيئاقلت دقعلا ديدجت متي :ءاھتنالا خيرات نوكيو ،1/1/2002
 قَّدصم رارقإب ،هالعأ ةروكذملا ةَّيقافتالا تقحلأ دقو .طورشب يونس
ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي26/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2020/8184  ينابموك وكمارت ةكرشةَّينابسإ
 TRAMCO .م.م.ش

COMPANY 
L.R.A.S.

WINCHESTER 
AMMUNITION

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،28/10/1999 يف خَّرؤملا46972019-07-1120192020-07-18
 يذلاو ،)4697( مقرلا تحت ،18/7/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ولثمم مھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ
 رئاخذ ةكرامل نودمتعملاو نوديحولا عنصملا وعزومو

Winchesterدقعلا َّنإ ؛اھتاجتنم ةمدخو قيوستو جيورتل نانبل يف 
 ،28/10/1999 يف خَّرؤم باتك  نع ةرابع وھ هالعأ  روكذملا
11/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/10632 )2( لياتنكرم ةكرشةَّيكريمأ
.ب.ت.ش ةَّيراجتلا

WINCHESTER 
AMMUNITION

 يف انيدل لَّجسملاو ،28/10/1999 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع46972020-07-1420202021-07-18
 تحت ،18/7/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)4697( مقرلا
 ةكرامل نودمتعملاو نوديحولا عنصملا وعزومو ولثمم مھ ةَّينانبللا
 َّنإ ؛اھتاجتنم ةمدخو قيوستو جيورتل نانبل يفWinchester رئاخذ
 ،28/10/1999 يف خَّرؤم باتك  نع ةرابع وھ هالعأ  روكذملا دقعلا
13/7/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/9143 )2( لياتنكرم ةكرشةَّيكريمأ
.ب.ت.ش ةَّيراجتلا
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AB Volvo Penta47062019-08-0720192020-08-12يف انيدل لَّجسملاو ،28/5/1997 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت ،12/8/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 ةكرشلا ةَّيديوسلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)4706( مقرلا
 دقعلا نم3 ةداملا ةاعارم عم ،يرصحلا قحلا هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا
 ،ةيرحبلا تاكرحملا ةفاك نم اھتاجوتنم ءارش يف ،نيقيرفلا نيب عقوملا
 قحاولو رايغلا عطق كلذ يف امب ،ةيعانصلاو ،ةيراجتلاو ،ةيحايسلاو
 ةثلاثلا ةَّداملا َّنأب ةدافإلا عم .نانبل يف اھعيب ةداعإل ،تاجوتنملا هذھ
 اھنيب نم اھتاعارم ردجت رومأ ةلمج ىلع تَّصن دق هالعأ ةروكذملا
 عيب قحب اتنب وفلوف ظفتحت" :ىلوألا اھترقف يف دراولا يتآلا ّصنلا
 ةَّيأ وأ ةَّيِّلحم وأ ةَّيزكرم ةَّيموكح ةسَّسؤم ةَّيأ ىلإ اھتاجوتنم ميلستو
 هتاجوتنم نَّمضتت نأ نكمي ةَّيلصأ تاَّدعم عنصم ّيأ وأ ةَّيلود ةكرش
 لماعتلا يف هتبغر نع برعأ لاح يف ،اتنب وفلوف عنص نم ةعطق
 دنعً اذفان حبصي هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛"... اتنب وفلوف عم ةرشابم
 لكلو .ةددحم ريغ ةدمل رمتسيو ،ءاقرفلا لبق نم ذيفنتلا عضوم هعضو
 دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ؛ناك تقو يأ يف دقعلا خسفي نأ قيرف
 ةقالعلا نأ دِّكؤي6/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/11882  زروتوم رصينخ ةكرشةَّيديوس
 .م.م.ش

KHONAYSSER 
l.r.a.MOTORS s

AB Volvo Penta47062020-08-1920202021-08-12يف انيدل لَّجسملاو ،28/5/1997 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت ،12/8/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 ةكرشلا ةَّيديوسلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)4706( مقرلا
 دقعلا نم3 ةداملا ةاعارم عم ،يرصحلا قحلا هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا
 ،ةيرحبلا تاكرحملا ةفاك نم اھتاجوتنم ءارش يف ،نيقيرفلا نيب عقوملا
 قحاولو رايغلا عطق كلذ يف امب ،ةيعانصلاو ،ةيراجتلاو ،ةيحايسلاو
 ةثلاثلا ةَّداملا َّنأب ةدافإلا عم .نانبل يف اھعيب ةداعإل ،تاجوتنملا هذھ
 اھنيب نم اھتاعارم ردجت رومأ ةلمج ىلع تَّصن دق هالعأ ةروكذملا
 عيب قحب اتنب وفلوف ظفتحت" :ىلوألا اھترقف يف دراولا يتآلا ّصنلا
 ةَّيأ وأ ةَّيِّلحم وأ ةَّيزكرم ةَّيموكح ةسَّسؤم ةَّيأ ىلإ اھتاجوتنم ميلستو
 هتاجوتنم نَّمضتت نأ نكمي ةَّيلصأ تاَّدعم عنصم ّيأ وأ ةَّيلود ةكرش
 لماعتلا يف هتبغر نع برعأ لاح يف ،اتنب وفلوف عنص نم ةعطق
 دنعً اذفان حبصي هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛"... اتنب وفلوف عم ةرشابم
 لكلو .ةددحم ريغ ةدمل رمتسيو ،ءاقرفلا لبق نم ذيفنتلا عضوم هعضو
 دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ؛ناك تقو يأ يف دقعلا خسفي نأ قيرف
ةقالعلا نأ دِّكؤي17/8/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/11340  زروتوم رصينخ ةكرشةَّيديوس
 .م.م.ش

KHONAYSSER 
l.r.a.MOTORS s
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REMEDICA
LTD

 يف انيدل لجسملاو ،1/6/2011 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع47142019-08-1620192020-08-21
 ،21/8/2013 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4714( مــقرلا تحت
اھل ديحو ليكوك ،هالعأ روكذملا ،مراف نزام ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيصربقلا
 ةدَّدحملا تاجوتنملاب نانبل يف نئابزلا ديوزتو لاصحتسالا قح عم
 اذھ يف ةفوصوملا تاجوتنملا هذھ َّنإ .1 مقر قفرملا يف ةجردملاو
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛رخآل تقو نم لَّدعت دق قفرملا
 نم لوعفملا ةيراس نوكتسو ،1/6/2011 يف ةمربم عيزوت ةيقافتا
 متي مل لاح يف تاونس ثالث ةدمل رمتستو ،نيقيرفلا نم اھعيقوت خيرات
 ديوزتل تاجتنم نم كانھ دعي مل لاح يف وأ ،فرط يأ لبق نم اھؤاھنإ
 دَّدجت كلذ دعب .رصقأ امھيأ ،اھب هالعأ ةروكذملا ةينانبللا ةكرشلا نئابز
 غالبإ لاح يف الإ ،نيتنس نم ةَّيفاضإ ددمل يئاقلت لكشب ةيقافتالا هذھ
 لبق ةيقافتالا هذھ ءاھنإ يف هتبغرب رخآلا فرطلا نيفرطلا نم يأ
 ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو .يروفلا ءاھنإلل ةلباق يھو .ديدجتلا خيرات
 َّنأ دِّكؤي ،16/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلا نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/12175  عدوتسم يراجتلا لحملاةَّيصربق
مراف نزام ةيودأ

REMEDICA 
LTD

 يف انيدل لجسملاو ،1/6/2011 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع47142020-08-1820202021-08-21
 ،21/8/2013 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4714( مــقرلا تحت
اھل ديحو ليكوك ،هالعأ روكذملا ،مراف نزام ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيصربقلا
 ةدَّدحملا تاجوتنملاب نانبل يف نئابزلا ديوزتو لاصحتسالا قح عم
 اذھ يف ةفوصوملا تاجوتنملا هذھ َّنإ .1 مقر قفرملا يف ةجردملاو
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛رخآل تقو نم لَّدعت دق قفرملا
 نم لوعفملا ةيراس نوكتسو ،1/6/2011 يف ةمربم عيزوت ةيقافتا
 متي مل لاح يف تاونس ثالث ةدمل رمتستو ،نيقيرفلا نم اھعيقوت خيرات
 ديوزتل تاجتنم نم كانھ دعي مل لاح يف وأ ،فرط يأ لبق نم اھؤاھنإ
 دَّدجت كلذ دعب .رصقأ امھيأ ،اھب هالعأ ةروكذملا ةينانبللا ةكرشلا نئابز
 غالبإ لاح يف الإ ،نيتنس نم ةَّيفاضإ ددمل يئاقلت لكشب ةيقافتالا هذھ
 لبق ةيقافتالا هذھ ءاھنإ يف هتبغرب رخآلا فرطلا نيفرطلا نم يأ
 ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو .يروفلا ءاھنإلل ةلباق يھو .ديدجتلا خيرات
 َّنأ دِّكؤي ،14/8/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلا نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/11253  عدوتسم يراجتلا لحملاةَّيصربق
مراف نزام ةيودأ
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DaimlerChrysler
AG

 يف انيدل لَّجسملاو ،7/3/2007 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع47352019-08-2220192020-09-12
 تحت ،12/9/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4735( مقرلا
 اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
)4 × 4 بيج( يعابرلا عفدلا تاذ تاراَّيسلاو ،باَّكرلا تاراَّيس نم
 تاروتكارتلاو ، Benz–Mercedes ةكرام تاصابلاو تانحاشلاو

UNIMOG، ةخَّرؤملا ةلاكولا ةَّيقافتالً اقفو اھل ةدئاعلا رايغلا عطقو 
 باتك نع ةرابع وھ  هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛1954 ناسين26 يف
 راعشإ يأ دورو نيحل لوعفملا يراس ىقبيو7/3/2007 يف خَّرؤم
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛رخآ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/8/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/12478  روغرغ .ت   ةكرشةَّيناملأ
.ل.م.ش هدالوأو

DaimlerChrysler 
AG

 يف انيدل لَّجسملاو ،7/3/2007 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع47352020-09-1020202021-09-12
 تحت ،12/9/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4735( مقرلا
 اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
)4 × 4 بيج( يعابرلا عفدلا تاذ تاراَّيسلاو ،باَّكرلا تاراَّيس نم
 تاروتكارتلاو ، Benz–Mercedes ةكرام تاصابلاو تانحاشلاو

UNIMOG، ةخَّرؤملا ةلاكولا ةَّيقافتالً اقفو اھل ةدئاعلا رايغلا عطقو 
 باتك نع ةرابع وھ  هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛1954 ناسين26 يف
 راعشإ يأ دورو نيحل لوعفملا يراس ىقبيو7/3/2007 يف خَّرؤم
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛رخآ
9/9/2 خيراتب

2020/12873  روغرغ .ت   ةكرشةَّيناملأ
.ل.م.ش هدالوأو

SW-MOTECH 
GmbH & Co. 

KG/BAGS-CON
NECTION 
GmbH & 
CO.KG

 يف انيدل لَّجسملاو ،21/11/2012 يف خرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع47472019-10-0320192019-10-03
 تحت ،3/10/2013 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)4747( مقرلا
 دقعلا َّنإ .نانبل يف ضَّوفملاو يمسرلا ديحولا اھدروتسم يھ ةَّينانبللا
 دقو .21/11/2012 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ روكذملا باتكلا قحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/10/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/14699  سنوي ينماسر ةكرشةَّيناملأ
.ل.م.ش تاراَّيسلل
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NISSAN
MOTOR CO.,

LTD.

 يف انيدل لَّجسملاو ،29/8/2013 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع47482020-10-0820202021-10-03
 خيرات ،)4748( مـــــقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرشلا َّنأب ةَّينابايلا ةكرَّشلا هبجومب تدھش يذلاو ،3/10/2013
 ةكرام تاراَّيسل يلاحلا يرصحلا اھعزوم يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا

NissanوInfinitiَّنإ ؛ةَّينانبللا قوسلا يف اھل ةعباتلا رايغلا عطقو 
 يف خَّرؤم ةداھش/باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا

 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُھعتب ريخألا اذھ قحلأ دقو ،29/8/2013
 نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي6/10/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/15620  سنوي ينماسر ةكرشةَّيناباي
.ل.م.ش تاراَّيسلل

NISSAN 
MOTOR CO., 

LTD.

هبجومب تدھش يذلاو ،29/8/2013 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع47482019-10-0320192020-10-03
 اھعزوم يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةريخألا هذھ
 رايغلا عطقوInfinitiوNissan ةكرام تاراَّيسل يلاحلا يرصحلا
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةَّينانبللا قوسلا يف اھل ةعباتلا
 دُھعتب ريخألا اذھ قحلأ دقو ،29/8/2013 يف خَّرؤم ةداھش/باتك
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا

2019/14698  سنوي ينماسر ةكرشةَّيناباي
.ل.م.ش تاراَّيسلل

DMC (Dollfus 
Mieg & Cie) 

S.A.

 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع47682021-03-2620202021-11-23
 تناك يذلاو ،)4768( مقرلا تحت ،23/11/2013 خيراتب يراجتلا
 يرصحلا عيزوتلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق
 ةكرام تحت ةعابملا كلت يھ تاجوتنملا َّنإ .نانبل يف تاجوتنملل

TE DE CHEVALÊDMC Tتاداجسلو زيرطتلل طويخ :ةيلاتلا 
 ،DMC لبق نم ةعزوم ةداجسو زيرطتلل ةلآ ،هيشوركلا طيخ ،طئاحلا
te de êt/DMC :يھ ةقرافلا ةمالعلا َّنإ ،DMC عنص تاروشنم

cheval. يرصحلا ليكولا هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا نوكتو 
 Dollfus Mieg & (DMC ةعومجم نم "Arts du Fil " مسقل

Cie(يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 خيرات نمً ارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل مربم عيزوت دقعو ،4/9/1995
 هنكمي قيرف لكو ً.اّينمض ديدجتلل لباق وھو ،نيقيرفلا لبق نم هعيقوت
 قَّدصم دُّھعتب هالعأ هيلإ راشملا باتكلا قحلأ دقو .هخسفو دقعلا ءاھنإ
ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي23/3/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب

2021/6732  هدالوأو يروخ داؤف ةكرشةَّيسنرف
              .م.م.ش

FOUAD COURI et
L.R.A.S( FILS .(
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DMC (Dollfus
Mieg & Cie)

S.A.

 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع47682020-01-1320192020-11-23
 تناك يذلاو ،)4768( مقرلا تحت ،23/11/2013 خيراتب يراجتلا
 يرصحلا عيزوتلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق
 ةكرام تحت ةعابملا كلت يھ تاجوتنملا َّنإ .نانبل يف تاجوتنملل

TE DE CHEVALÊDMC Tتاداجسلو زيرطتلل طويخ :ةيلاتلا 
 ،DMC لبق نم ةعزوم ةداجسو زيرطتلل ةلآ ،هيشوركلا طيخ ،طئاحلا
te de êt/DMC :يھ ةقرافلا ةمالعلا َّنإ ،DMC عنص تاروشنم

cheval. يرصحلا ليكولا هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا نوكتو 
 Dollfus Mieg & (DMC ةعومجم نم "Arts du Fil " مسقل

Cie(يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 خيرات نمً ارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل مربم عيزوت دقعو ،4/9/1995
 هنكمي قيرف لكو ً.اّينمض ديدجتلل لباق وھو ،نيقيرفلا لبق نم هعيقوت
ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا كلذو دقعلا اذھ قحلأ دقو .هخسفو دقعلا ءاھنإ
 تلاز ام نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق

2020/503  هدالوأو يروخ داؤف ةكرشةَّيسنرف
              .م.م.ش

FOUAD COURI et
L.R.A.S( FILS .(

DMC (Dollfus 
Mieg & Cie) 

S.A.

 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا47682018-11-2120182019-11-23
هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)4768( مقرلا تحت ،23/11/2013
 يف تاجوتنملل يرصحلا عيزوتلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا
TE ÊDMC T ةكرام تحت ةعابملا كلت يھ تاجوتنملا َّنإ .نانبل

DE CHEVALطيخ ،طئاحلا تاداجسلو زيرطتلل طويخ :ةيلاتلا 
 تاروشنم ،DMC لبق نم ةعزوم ةداجسو زيرطتلل ةلآ ،هيشوركلا

 .te de chevalêt/DMC :يھ ةقرافلا ةمالعلا َّنإ ،DMC عنص
Arts " مسقل يرصحلا ليكولا هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا نوكتو

 du Fil" ةعومجم نم Dollfus Mieg & Cie(DMC (َّنإ ؛ 
 ،4/9/1995 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 لبق نم هعيقوت خيرات نمً ارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل مربم عيزوت دقعو
 دقعلا ءاھنإ هنكمي قيرف لكو ً.اّينمض ديدجتلل لباق وھو ،نيقيرفلا
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا كلذو دقعلا اذھ قحلأ دقو .هخسفو
 نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي16/11/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام نيقيرفلا

2018/17102  هدالوأو يروخ داؤف ةكرشةَّيسنرف
              .م.م.ش

FOUAD COURI et
L.R.A.S( FILS .(
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Tridonic GmbH
& Co KG

 يف انيدل لجسملاو ،14/5/2013 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع47792021-06-1420202021-12-16
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تحنم دق تناك يذلاو ،)4779( مــقرلا تحت ،16/12/2013
عيبو قيوستل يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيواسمنلا ةكرشلا هبجومب
 يف)Annex I( ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا تاجوتنملا
 يف مربم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل

 ىتحً ايراس ىقبيو نيقيرفلا نم هعيقوت خيراتب يرسيو ،14/5/2013
ام ،ةدحاو ةنس نم ةقحالتم تارتفلً اّيئاقلت دَّدجي فوسو ؛30/4/2015
 دقعلا اذھ قحلأ دقو ً،اروف خسفلل لباق وھو ؛قيرف يأ نم خَسـفُي مل
 َّنأ دكؤي10/6/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2021/12479  ةسدنھلل تبات ةكرشةَّيواسمن
                       .م.م.ش ةرانإلاو

TABET 
ENGINEERING & 

LIGHTING CO
L.R.A.S) TELCO(.

Tridonic GmbH 
& Co KG

 يف انيدل لجسملاو ،14/5/2013 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع47792020-02-0720192020-12-16
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تحنم دق تناك يذلاو ،)4779( مــقرلا تحت ،16/12/2013
عيبو قيوستل يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيواسمنلا ةكرشلا هبجومب
 Annex( ةدافإلاب ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا تاجوتنملا
I(مربم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف 
ً ايراس ىقبيو نيقيرفلا نم هعيقوت خيراتب يرسيو ،14/5/2013 يف
 ةنس نم ةقحالتم تارتفلً اّيئاقلت دَّدجي فوسو ؛30/4/2015 ىتح
 اذھ قحلأ دقو ً،اروف خسفلل لباق وھو ؛قيرف يأ نم خَسـفُي مل ام ،ةدحاو
 دكؤي7/2/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب دقعلا
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/1930  ةسدنھلل تبات ةكرشةَّيواسمن
                       .م.م.ش ةرانإلاو

TABET 
ENGINEERING & 

LIGHTING CO
L.R.A.S) TELCO(.

Tridonic GmbH 
& Co KG

47792018-01-2520182019-12-162018/1630  ةسدنھلل تبات ةكرشةَّيواسمن
                       .م.م.ش ةرانإلاو

TABET 
ENGINEERING & 

LIGHTING CO
L.R.A.S) TELCO(.
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SHENZHEN
TENDA

TECHNOLOGY
CO., LTD

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،17/11/2010 يف خَّرؤملا48292019-04-1020192020-03-27
 يذلاو ،)4829( مقرلا تحت ،27/3/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ليكولا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب تدافأ
 ةمظنأللTenda تاجوتنم ةفاكل يرصحلا صَـّـخرملا عزوملاو
 ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف تاكبشلاو
 دھعتب ةقحلمو ،17/11/2010 يف ةخَّرؤم يرصح صخرم عزوم
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةداھشلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا

2019/6517  .م.م.ش وكمتسيس ةكرشةَّينيص
SystemCO SARL

GUINOT48412019-04-1120192020-04-08صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،17/5/2013 يف عَّقوملا 
 مــقرلا تحت ،8/4/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4841(
 زكارم ىلإ تاجوتنملا عيبو جيورتل اھل يرصح عزومك ةَّينانبللا
 ينعت تاجتنملا َّنإ .نانبل ةقطنم لخاد ةدوجوملا ةلقتسملا ليمجتلا
GUINOT ةكرام تحت ليمجتلا تارضحتسمل ةلماكلا ةعومجملا
 هجولا تاجالع يف ةمدختسملا ةزھجألاو ،1 قحلملا يف ةجردملا
 تامالع ءامسأ تحت اھقيوست وأ/و اھعينصت َّمت يتلا مسجلاو

GUINOTهالعأ روكذملا قحلملا يفً اضيأ ةجردملاو ةَّيراجتلا. 
 ةداعإ فدھبGUINOT نمً اّيرصح تاجتنملا عزوملا يرتشي فوس
 اھارتشا يتلا تاجتنملا عيبب عزوملا دھعتيو .ةقطنملا دودح نمض اھعيب
 ينعت ةيراجتلا تامالعلا َّنإ .ةيراجتلا تامالعلا تحتGUINOT نم
 تامالعلاو ،)اھب طبترملا راعشلاو( "GUINOT" ةيراجتلا ةمالعلا
 EPILوHYDRADERM LIFT، TECHNISPA ةيراجتلا

SMARTةمالع يأ كلذكو ،اھب ةطبترملا تاراعشلا نعً الضف 
 ةقالع اھل يتلاوGUINOT لبق نم ةلجسم ىرخأ ةيراجت
 عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛تاجتنملاب
 خيرات يف ذيفنتلا زيح لخدتو ،17/5/2013 يف ةعقوم يرصح
ةدع وأ ةرتفلً اّيئاقلت ةيقافتالا دَّدجتت .ةيدقاعت تاونس سمخ ةدملو اھعيقوت
 نيفرطلا دحأ غلبي مل ام ،ةيدقاعت تاونس ثالث نم ةيلاتتم تارتف
 ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ نوكتو .ديدجتلا مدعب هتين رخآلا فرطلا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي10/4/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم

2019/6611  ةيراجتلا هيزن ةكرشةَّيسنرف
.م.م.ش

40
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GUINOT48412020-06-1920202021-04-08يف انيدل لجسملاو ،17/5/2013 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،8/4/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4841( مــقرلا تحت
 ىلإ تاجوتنملا عيبو جيورتل اھل يرصح عزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 تاجتنملا َّنإ .نانبل ةقطنم لخاد ةدوجوملا ةلقتسملا ليمجتلا زكارم
 ةكرام تحت ليمجتلا تارضحتسمل ةلماكلا ةعومجملا ينعت

GUINOTيف ةمدختسملا ةزھجألاو ،1 قحلملا يف ةجردملا 
 ءامسأ تحت اھقيوست وأ/و اھعينصت َّمت يتلا مسجلاو هجولا تاجالع
 روكذملا قحلملا يفً اضيأ ةجردملاو ةَّيراجتلاGUINOT تامالع
GUINOT نمً اّيرصح تاجتنملا عزوملا يرتشي فوس .هالعأ
 تاجتنملا عيبب عزوملا دھعتيو .ةقطنملا دودح نمض اھعيب ةداعإ فدھب
 تامالعلا َّنإ .ةيراجتلا تامالعلا تحتGUINOT نم اھارتشا يتلا
 طبترملا راعشلاو( "GUINOT" ةيراجتلا ةمالعلا ينعت ةيراجتلا
HYDRADERM ، TECHNISPA ةيراجتلا تامالعلاو ،)اھب

LIFTوEPIL SMARTاھب ةطبترملا تاراعشلا نعً الضف، 
اھل يتلاوGUINOT لبق نم ةلجسم ىرخأ ةيراجت ةمالع يأ كلذكو
 عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛تاجتنملاب ةقالع
 خيرات يف ذيفنتلا زيح لخدتو ،17/5/2013 يف ةعقوم يرصح
ةدع وأ ةرتفلً اّيئاقلت ةيقافتالا دَّدجتت .ةيدقاعت تاونس سمخ ةدملو اھعيقوت
 نيفرطلا دحأ غلبي مل ام ،ةيدقاعت تاونس ثالث نم ةيلاتتم تارتف
 ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ نوكتو .ديدجتلا مدعب هتين رخآلا فرطلا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/6/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم

2020/7786  ةيراجتلا هيزن ةكرشةَّيسنرف
.م.م.ش
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GUINOT48412021-05-1020212022-04-08يف انيدل لجسملاو ،17/5/2013 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،8/4/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4841( مــقرلا تحت
 ىلإ تاجوتنملا عيبو جيورتل اھل يرصح عزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 تاجتنملا َّنإ .نانبل ةقطنم لخاد ةدوجوملا ةلقتسملا ليمجتلا زكارم
 ةكرام تحت ليمجتلا تارضحتسمل ةلماكلا ةعومجملا ينعت

GUINOTيف ةمدختسملا ةزھجألاو ،1 قحلملا يف ةجردملا 
 ءامسأ تحت اھقيوست وأ/و اھعينصت َّمت يتلا مسجلاو هجولا تاجالع
 روكذملا قحلملا يفً اضيأ ةجردملاو ةَّيراجتلاGUINOT تامالع
GUINOT نمً اّيرصح تاجتنملا عزوملا يرتشي فوس .هالعأ
 تاجتنملا عيبب عزوملا دھعتيو .ةقطنملا دودح نمض اھعيب ةداعإ فدھب
 تامالعلا َّنإ .ةيراجتلا تامالعلا تحتGUINOT نم اھارتشا يتلا
 طبترملا راعشلاو( "GUINOT" ةيراجتلا ةمالعلا ينعت ةيراجتلا
HYDRADERM ، TECHNISPA ةيراجتلا تامالعلاو ،)اھب

LIFTوEPIL SMARTاھب ةطبترملا تاراعشلا نعً الضف، 
اھل يتلاوGUINOT لبق نم ةلجسم ىرخأ ةيراجت ةمالع يأ كلذكو
 عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛تاجتنملاب ةقالع
 خيرات يف ذيفنتلا زيح لخدتو ،17/5/2013 يف ةعقوم يرصح
ةدع وأ ةرتفلً اّيئاقلت ةيقافتالا دَّدجتت .ةيدقاعت تاونس سمخ ةدملو اھعيقوت
 نيفرطلا دحأ غلبي مل ام ،ةيدقاعت تاونس ثالث نم ةيلاتتم تارتف
 ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ نوكتو .ديدجتلا مدعب هتين رخآلا فرطلا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي29/4/2021 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم

2021/10483  ةيراجتلا هيزن ةكرشةَّيسنرف
.م.م.ش

Chrysler Group 
Middle East FZ 

LLC

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،5/1/2014 يف خَّرؤملا48492019-04-2520192020-05-02
 يذلاو ،)4849( مقرلا تحت ،2/5/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 عزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيتارامإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ
 اھتامالع لامعتسال ةضَّوفم يھف يلاتلابو .نانبل يف اھل ماعلا دمتعملا
MOPAR، RAM، Dodge، ®Jeep، Chrysler، :ةَّيراجتلا

MOPAR Expresslaneاھتامدخو اھتاجتنمل جيورتلا لجأ نم. 
 ةمدختسملا ةيلصألا رايغلا عطق يھ ةيراجتلاMOPAR ةمالع َّنإ
 يھو تابكرمللRAMوDodge، ®Jeep، Chrysler تابكرمل
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .عيبلا دعب امل ةيراجت ةمالع تسيل
 بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلأ دقو ،2014 /5/1 يف خَّرؤم باتك نع
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي24/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/7274  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيتارامإ
 .ل.م.ش ينابموك

Gargour 
Automotive 

Company SAL
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Chrysler Group
Middle East FZ

LLC

 يف انيدل لَّجسملاو ،5/1/2014 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48492020-05-0820202021-05-02
مقرلا تحت ،2/5/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيتارامإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)4849(
لامعتسال ةضَّوفم يھف يلاتلابو .نانبل يف اھل ماعلا دمتعملا عزوملا يھ
RAM، Dodge، ®Jeep، Chrysler، :ةَّيراجتلا اھتامالع

MOPAR Expresslane، MOPARجيورتلا لجأ نم 
 رايغلا عطق يھ ةيراجتلاMOPAR ةمالع َّنإ .اھتامدخو اھتاجتنمل
Dodge، ®Jeep، Chrysler تابكرمل ةمدختسملا ةيلصألا
 دقعلا َّنإ .عيبلا دعب امل ةيراجت ةمالع تسيل يھو تابكرمللRAMو
 دقو ،2014 /5/1 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 دِّكؤي5/5/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلأ
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/5470  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيتارامإ
 .ل.م.ش ينابموك

Gargour 
Automotive 

Company SAL

Chrysler Group 
Middle East FZ 

LLC

 يف انيدل لَّجسملاو ،5/1/2014 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48492021-05-2020212022-05-02
مقرلا تحت ،2/5/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيتارامإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)4849(
لامعتسال ةضَّوفم يھف يلاتلابو .نانبل يف اھل ماعلا دمتعملا عزوملا يھ
RAM، Dodge، ®Jeep، Chrysler، :ةَّيراجتلا اھتامالع

MOPAR Expresslane، MOPARجيورتلا لجأ نم 
 رايغلا عطق يھ ةيراجتلاMOPAR ةمالع َّنإ .اھتامدخو اھتاجتنمل
Dodge، ®Jeep، Chrysler تابكرمل ةمدختسملا ةيلصألا
 دقعلا َّنإ .عيبلا دعب امل ةيراجت ةمالع تسيل يھو تابكرمللRAMو
 دقو ،2014 /5/1 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
18/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلأ
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2021/11085  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيتارامإ
 .ل.م.ش ينابموك

Gargour 
Automotive 

Company SAL
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VATECH CO.,
LTD.

 مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا48542019-07-0520192020-05-15
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،15/5/2014 خيرات ،)4854(
 ،عيب ،عيزوتل يرصح عزومك هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيروكلا
 ماظن يھ تاجوتنملا َّنإ .نانبل يف اھتاجوتنم ةنايصو جيورت ،قيوست
 اھعينصت متي يتلا تاجتنملا نم هريغو ةينقتلا يلاع لماكتم ةَّينيس ةعشأ
PaX"، "woo-E"، "Vatech"،" يراجتلا مسالا تحت اھعيب وأ/و
،"AnySensor"، "F-TOP-Neo"، "TOP-Neo"

Whicam"، "AnyRay"، "Picasso"، "WOOCAM-E""، 
 يف ةذفنم عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛خلإ...
 ،23/12/2008و ،13/10/2008 خيراتب ةعقومو ،2008 بآ
 خيرات نم ةدحاو ةنس ةدمل ً،اقبسم اھؤاغلإ رجي مل ام ،رمتست فوسو
 نم ةيلاتتم تارتفلً اّيئاقلت دَّدجت فوس اھدعب .نيقيرفلا لبق نم عيقوتلا
 ،يھو .ديدجتلا مدع همزعب رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبأ اذإ الإ ةدحاو ةنس
 هذھ تقحلأ دقو ؛قيرف يأ لبق نم ءاغلإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ يأ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي3/7/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ

2019/10304  ناوطنأو جروج ةكرشةَّيروك
.ل.م.ش هجانغ

In. Novadermo 
Ind. Co. Imp. e 

Exp. 
Cosméticos 

Ltda

 يف انيدل لجسملاو ،1/3/2013 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48572020-06-1920202021-05-20
 ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4857( مــقرلا تحت
 نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيليزاربلا
:ةيلاتلا ةَّيراجتلا تامالعلا/تاجوتنملل

1-Brazilian Secrets Hair Professional
2-Keratin.Pro
3-Max Brazilian Force.
4-TOX AGE PREMIUM.B.
5-Liso-X
 ،1/3/2013 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
ًاّيئاقلت ددجتي فوسو ،ذيفنتلا خيرات نمً اءدب ،تاونس سمخ ةدمل حلاصو
 قحلأ دقو ،1/3/2013 يف ةعقوملا ةَّيقافتالا بجومب ىرخأ تاونسل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/7784  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيليزارب
.م.م.ش
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In. Novadermo
Ind. Co. Imp. e

Exp.
Cosméticos

Ltda

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/3/2013 يف خَّرؤملا48572019-05-2320192020-05-20
 مــقرلا تحت ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيليزاربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4857(
 ةَّيراجتلا تامالعلا/تاجوتنملل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا
:ةيلاتلا

1-Brazilian Secrets Hair Professional
2-Keratin.Pro
3-Max Brazilian Force.
4-TOX AGE PREMIUM.B.
5-Liso-X

 ،1/3/2013 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
ًاّيئاقلت ددجتي فوسو ،ذيفنتلا خيرات نمً اءدب ،تاونس سمخ ةدمل حلاصو
 قحلأ دقو ،1/3/2013 يف ةعقوملا ةَّيقافتالا بجومب ىرخأ تاونسل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/5/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/8320  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيليزارب
.م.م.ش

PETTENON 
COSMETICI 

S.P.A.

 يف انيدل لجسملاو ،1/10/2013 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48582020-06-1920202021-05-20
 ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4858( مــقرلا تحت
 :ةكرام تحت تاجوتنملل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا

ALTER EGO ITALYنع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 رشع ةدمل ةحلاصو ،1/10/2013 يف ةخَّرؤم يرصح عيزوت ةَّيقافتا
 ؛ىرخأ تاونسلً اّيئاقلت ددجتت فوسو ،ذيفنتلا خيرات نمً اءدب ،تاونس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/7783  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش

PETTENON 
COSMETICI 

S.P.A.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/10/2013 يف خَّرؤملا48582019-05-2320192020-05-20
 مــقرلا تحت ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4858(
 :ةكرام تحت تاجوتنملل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا

ALTER EGO ITALYنع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 رشع ةدمل ةحلاصو ،1/10/2013 يف ةخَّرؤم يرصح عيزوت ةَّيقافتا
 ؛ىرخأ تاونسلً اّيئاقلت ددجتت فوسو ،ذيفنتلا خيرات نمً اءدب ،تاونس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/5/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/8323  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش
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John Paul
Mitchel Systems

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/12/2013 يف خَّرؤملا48592019-05-2320192020-05-20
 مــقرلا تحت ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)4859(
 عيبو قيوست لجأ نم هنع غرفتلل لباقلا ريغ يرصحلا قحلا ةَّينانبللا
 ةكرشلا لبق نم عيبلل ةضورعملا تاجتنملا تاعيبمو عيزوتو ةلمجلاب
 تاجتنملا يھو ،ةينھملا ليمجتلا ةعانص باحصأ ىلإ ةَّيكريمألا
 ًءادتبا ،نانبل نمضً انوناق اھعيب زاجملاو ةكرشلا هذھ لبق نم ةعنصملا
 ةذفان ةدملا هذھ ىقبت ً.انمض31/12/2023 ىتح1/1/2014 نم
 ةمربملا ةيقافتالا طورشو ماكحأب)عزوملا( ةينانبللا ةكرشلا ديقت طرش
 يتلاو ،1/12/2013 يف ةخَّرؤملا ةيقافتالا يھو ،هالعأ نيقيرفلا نيب
 نوكتو ؛نيقيرفلا نم ةعقوم ةديدج ةيطخ ةيقافتا بجومب اھديدمت نكمي
 قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اقبسم ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/8321  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
.م.م.ش

John Paul 
Mitchel Systems

 يف انيدل لجسملاو ،1/12/2013 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48592020-06-1920202021-05-20
 ،20/5/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)4859( مــقرلا تحت
 نم هنع غرفتلل لباقلا ريغ يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا
 عيبلل ةضورعملا تاجتنملا تاعيبمو عيزوتو ةلمجلاب عيبو قيوست لجأ
 يھو ،ةينھملا ليمجتلا ةعانص باحصأ ىلإ ةَّيكريمألا ةكرشلا لبق نم
 نمضً انوناق اھعيب زاجملاو ةكرشلا هذھ لبق نم ةعنصملا تاجتنملا
 هذھ ىقبت ً.انمض31/12/2023 ىتح1/1/2014 نم ًءادتبا ،نانبل
 طورشو ماكحأب)عزوملا( ةينانبللا ةكرشلا ديقت طرش ةذفان ةدملا
 يف ةخَّرؤملا ةيقافتالا يھو ،هالعأ نيقيرفلا نيب ةمربملا ةيقافتالا

ةعقوم ةديدج ةيطخ ةيقافتا بجومب اھديدمت نكمي يتلاو ،1/12/2013
 هذھ تقحلأ دقو ً؛اقبسم ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا نم
18/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/7785  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
.م.م.ش
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Dama S.p.A.48662019-06-1020192020-05-30دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،18/5/2004 يف خَّرؤملا 
 ،30/5/2014 خيراتب ،)4866( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
 ،ةَّيلاطيإلا ةَّيسنجلا نم( .A.p.Dama S ةكرش عم دوقعملاو
 يذلاو ،) Masnago-, Varese174Via Piemonte :اھناونع
 قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
 توريب راطم يف ةرحلا ةقطنملا ىلإ ةفاضإلاب نانبل يف يرصحلا
Paul & Shark تاجتنم عيب ةَّينانبللا ةكرشلا ناكمإبو ،يلودلا
 نم عئاضب فلتخمو تاراوسسكأو نيدازجو ةيذحأو ةسبلأ نم ةفلؤملا
 ىدلو توريب -يبنللا عراش يف ةنئاكلا زايتمالا عيب ةطقن ربع ،دلجلا
 Expanding تالحم ىدلو ".Joseph Eid & Co" تالحم

Kamishibai(Internaional Distributors (، دقعلا َّنإ 
 ،18/5/2004 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 قيرط نع اھدعب اھديدجت ىلإ راصي فوسو ،تاونس3 ةرتفل يرستو
يأ لاسرإ لاح يف الإ تاونس ثالث لك ةيزاوم ةرتفل ةَّينمضلا ةقفاوملا
 دقو .ءاغلإلل ةلباقلا ةيقافتالا هذھ نم باحسنالابً اراعشإ نيقيرفلا نم
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/6/2019
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ

2019/9066  .ل.م.ش ادوم ايلام ةكرشةَّيلاطيإ
MALIA MODA 

l.a.s.

ةكرش  JVC Gulf 
FZE  (  ةَّيسنجلا نم
: اھناونع ،ةَّيتارامإلا
، 7  مقر بتكملا

 لبجل ةرحلا ةقطنملا
.: .ب ص ،يلع

61161 ،يبد ،
). ةكرش يھو ، إ.ع.م

 نم لماكلاب ةكولمم
ةكرش  Victor 

Company of 
Japan Limited

 يف انيدل لجسملاو ،1/4/1996 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48772019-08-2120192020-06-25
 ،25/6/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4877( مــقرلا تحت
 يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيتارامإلا
 ةحئاللا يف ةجردملا اھتاجتنم عيب عيسوتو جيورتو سيسأتل نانبل
 دقعلا َّنإ ."JVC" ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةدافإلابً اطبر ةقفرملا
 يرسيو ،1/4/1996 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةلباق يھو ،31/3/1998 ىتح1/4/1996 نمً ارابتعا اھلوعفم
 ةنس نم اھنم ةرتف لك فلأتت ةيفاضإ)تارتف( ةرتفل يئاقلتلا ديدجتلل
 يطخ راعشإ بجومب قيرف ِّيأ لبق نم اھؤاھنإ ىرج اذإ الإ ،ةدحاو
 ءاقرفلا نيب قافتالً اعوضخ ،اھل ديدجت يأ وأ ةَّيقافتالا لجأ ءاھتنا لبق
 هذھ نم)5( ةداملا يف روكذملاو ءارشلا نم ىندألا دحلا ىوتسم ىلع
 ةريخألا هذھ تقِحلأ دقو .يروفلا ءاھنإلل ةلباقً اضيأ نوكت يتلا ةَّيقافتالا
 دَّدجتتو لوعفملا ةيراس اھَّنأ دِّكؤي19/2/2002 يف خَّرؤم باتكب
 طورشللً اقفو ذيفنتلا ةبجاوو ةرمتسم ىقبتو ،ةنسلا ولت ةنسً اّيئاقلت
 ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .اھب ةدراولا
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي20/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/12406  لارنج دتيانوي ةكرشةَّيتارامإ
United .م.م.ش غنيديارت

 General Trading
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JBL
International

 يف انيدل لَّجسملاو ،22/2/1991 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع48992019-09-1920192020-08-11
 تحت ،11/8/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 لبرش َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)4899( مقرلا
 ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرشلا تاجوتنم ةفاكل ضَّوفم عزوم وھ مرك
 نيعزوم يأ اھيدل سيل هذھ ةَّيكريمألا ةكرشلا َّنأبو ،نانبل يف هالعأ
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف ،رخآ نوبز يأ ىلإ عيبت الو ،نيرخآ
 قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،22/2/1991 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي19/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/13924 مرك لبرشةَّيكريمأ

TRANSITYRE 
B.V., Michelin 

Export Facilities

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،13/4/2005 يف  خَّرؤملا49072018-10-0920182019-08-29
 مــقرلا تحت ،29/8/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4907(
 نم اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا
 ،ةَّيلخادلا تاراطإلاو ،ةريغصلا تانحاشلاو ،ةَّيحايسلا تاراَّيسلا بيلاود
 ةَّيعارزلا بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو ةليقثلا بيلاودلا
 لاغشأللو ،ةَّيندملا ةسدنھلل بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو
 نيتمالعلا تحت ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو عئاضبلا لقنلو ،ةَّماعلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛RIKENوMICHELIN نيتيراجتلا
 ةدحاو ةنس ةَّدملو ،13/4/2005 يف خَّرؤم عيزوت دقع نع ةرابع
 هخسف ةَّيناكمإ ةاعارم عمو ،ةَّينانبللا ةكرشلا سيسأت خيرات نمً ارابتعا
 ،نيقيرفلا دحأ لبق نم هخسف ىتح لوعفملا يراس ىقبي ،هماكحألً اقفو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاكلا ىدل قدصم دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/10/2018
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2018/13946  .ل.م.ش وكيتامونب ةكرشةَّيدنلوھ
Pneumatico SAL

TRANSITYRE 
B.V., Michelin 

Export Facilities

 يف انيدل لجسملاو ،13/4/2005 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع49072019-09-0520192020-08-29
 ،29/8/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4907( مــقرلا تحت
 اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
 تاراطإلاو ،ةريغصلا تانحاشلاو ،ةَّيحايسلا تاراَّيسلا بيلاود نم
 بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو ةليقثلا بيلاودلا ،ةَّيلخادلا
 ،ةَّيندملا ةسدنھلل بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو ةَّيعارزلا
 تحت ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو عئاضبلا لقنلو ،ةَّماعلا لاغشأللو
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛RIKENوMICHELIN نيتيراجتلا نيتمالعلا
 ةنس ةَّدملو ،13/4/2005 يف خَّرؤم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ
 ةَّيناكمإ ةاعارم عمو ،ةَّينانبللا ةكرشلا سيسأت خيرات نمً ارابتعا ةدحاو
 دحأ لبق نم هخسف ىتح لوعفملا يراس ىقبي ،هماكحألً اقفو هخسف
 ينانبللا لدعلا بتاكلا ىدل قدصم دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ،نيقيرفلا
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/9/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/13224  .ل.م.ش وكيتامونب ةكرشةَّيدنلوھ
Pneumatico SAL
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TRANSITYRE
B.V., Michelin

Export Facilities

 يف انيدل لجسملاو ،13/4/2005 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع49072020-11-0620202021-08-29
 ،29/8/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4907( مــقرلا تحت
 اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
 تاراطإلاو ،ةريغصلا تانحاشلاو ،ةَّيحايسلا تاراَّيسلا بيلاود نم
 بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو ةليقثلا بيلاودلا ،ةَّيلخادلا
 ،ةَّيندملا ةسدنھلل بيلاودلا ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو ةَّيعارزلا
 تحت ،flapsو ةَّيلخادلا تاراطإلاو عئاضبلا لقنلو ،ةَّماعلا لاغشأللو
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛RIKENوMICHELIN نيتيراجتلا نيتمالعلا
 ةنس ةَّدملو ،13/4/2005 يف خَّرؤم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ
 ةَّيناكمإ ةاعارم عمو ،ةَّينانبللا ةكرشلا سيسأت خيرات نمً ارابتعا ةدحاو
 دحأ لبق نم هخسف ىتح لوعفملا يراس ىقبي ،هماكحألً اقفو هخسف
 ينانبللا لدعلا بتاكلا ىدل قدصم دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ،نيقيرفلا
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/10/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/18612  .ل.م.ش وكيتامونب ةكرشةَّيدنلوھ
Pneumatico SAL

GEBA -Autoteile49092019-09-0620192020-09-02يف انيدل لَّجسملاو ،12/1/2004 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)4909( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرشلا َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،2/9/2014
 تاجتنمل ديحولاو يرصحلا دروتسملاو ليكولاو لثمملا يھ ةَّينانبللا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛ينانبللا قوسلا يفGEBA ةكرام ءاملا تابملط
 دُّھعتب قحلمو ،12/1/2004 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي4/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/13273  تشنكنيلك لوب ةكرشةَّيناملأ
 PAUL .م.م.ش

KLEINKNECHT 
L.R.A.S

GEBA -Autoteile49092020-10-0820202021-09-02يف انيدل لَّجسملاو ،12/1/2004 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)4909( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرشلا َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،2/9/2014
 تاجتنمل ديحولاو يرصحلا دروتسملاو ليكولاو لثمملا يھ ةَّينانبللا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛ينانبللا قوسلا يفGEBA ةكرام ءاملا تابملط
 دُّھعتب قحلمو ،12/1/2004 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي8/10/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/15687  تشنكنيلك لوب ةكرشةَّيناملأ
 PAUL .م.م.ش

KLEINKNECHT 
L.R.A.S
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Eclectic
Products, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،7/7/2014 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع49232019-11-2120192020-09-30
 ،30/9/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4923( مــقرلا تحت
 يرصح ضَّوفم عزوم ةفصب مايقلل ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا
 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف اھتاجوتنمل
 فوس اھيف دَّدحم وھ ام ءانثتسابو ،7/7/2014 يف ةمربم عيزوت
 قحيو ؛نيقيرفلا نم ٌّيأ اھخسفي مل ام ديدحت يأ نود نم اھتدم رمتست
 هذھ تقحلأ دقو ؛ببس نودب ،تقو ِّيأ يف ةيقافتالا هذھ ءاھنإ قيرف لكل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم رارقإب ةيقافتالا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/11/2019
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم

2019/16826  .م.م.ش سارتس ةكرشةَّيكريمأ
)l.r.a.Strass s(
 -وكسارتسـب ةفورعملا(

Strassco(

Eclectic 
Products, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،7/7/2014 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع49232020-11-2020202021-09-30
 ،30/9/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4923( مــقرلا تحت
 يرصح ضَّوفم عزوم ةفصب مايقلل ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا
 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف اھتاجوتنمل
 فوس اھيف دَّدحم وھ ام ءانثتسابو ،7/7/2014 يف ةمربم عيزوت
 قحيو ؛نيقيرفلا نم ٌّيأ اھخسفي مل ام ديدحت يأ نود نم اھتدم رمتست
 هذھ تقحلأ دقو ؛ببس نودب ،تقو ِّيأ يف ةيقافتالا هذھ ءاھنإ قيرف لكل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم رارقإب ةيقافتالا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي19/11/2020
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم

2020/20012  .م.م.ش سارتس ةكرشةَّيكريمأ
)l.r.a.Strass s(
 -وكسارتسـب ةفورعملا(

Strassco(

Peninsula 
Marketing 

Services, Inc.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،21/6/1996 يف خَّرؤملا49372018-10-1920182019-10-27
 مــقرلا تحت ،27/10/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ىلإ ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تعاب دق تناك يذلاو ،)4937(
 ناصمقلاو تازنيجللLEE ةكرام ،يرصح لكشب ةَّينانبللا ةكرشلا
 تدافأ امك .نانبل يف قرفملا يعئاب ىلإ اھعيزوت ةيغب ،تارتسلاو
 يف ىرخأ ةكرش ِّيأ ىلإ ةمالعلا هذھ عيبت ال اھَنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا
 نانبل يف قرفملاب عئاب وأ عِّزوم وأ ةكرش ةُّيأ دجوت ال هنأبو ،نانبل
 ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا ريغ نانبل ىلإLEE ةكرام داريتسال لَّوخم
 يف خَّرؤم ضيوفت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛هالعأ

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلمو ،21/6/1996
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/10/2018
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2018/14807  لاشرموك تكتنوك ةكرشةَّيكريمأ
 .م.م.ش لانوشانرتنا

CONTACTCOMM
ERCIAL 

INTERNATIONAL
.I.C. SARL C

SARL-
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VF Polska49382018-10-1920182019-10-27صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،25/8/1997 يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،27/10/2014 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيدنلوبلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)4938(
 ةمالع لمحت يتلا سبالملل نانبل يفً اديحووً ادمتعمً اليكو ةَّينانبللا
"WRANGLER"باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،25/8/1997 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/10/2018 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2018/14806  لاشرموك تكتنوك ةكرشةَّيدنلوب
 .م.م.ش لانوشانرتنا

CONTACTCOMM
ERCIAL 

INTERNATIONAL
.I.C. SARL C

SARL-

Shell Electric 
Mfg. (Holdings) 

Company 
Limited.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2009 يف مربملا49692018-12-2720182019-11-09
يذلاو ،)4969( مقرلا تحت ،29/11/2014 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 يفً ايرصحً اعزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 تاليدوملاو جذامنلاو عاونألا عيمج نم حوارملا نم اھتاجتنمل نانبل
 " & FLAG device) old(SMC"يأ(SMC ةكرام تحت
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛) & FLAG device) new(SMC""و
 نأ ىلإ لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2009 يف مربم عيزوت دقع وھ
 رارقإب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ؛هءاھنإ نيقيرفلا نم ٌّيأ ءاشي
 َّنأ دكؤي28/11/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2018/19452  يوازغ قيفر ةكرشةَّينيص
ل.م.ش هاكرشو

Saint Tropez 
A/S

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،31/10/2014 يف عَّقوملا49972019-02-1220192020-02-11
 يذلاو ،)4997( مقرلا تحت ،11/2/2015 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ةيرصحلا قوقحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكرامنادلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 تاراوسسكأو سبالم ةلمجلاب عيبلا ساسأ ىلع عيبو قيوستل نانبل يف
 ةروكذملا ةَّيكرامنادلا ةكرشلا نع ةباينلاب وأ لبق نم ةعنصم نيغلابلل
 قوقحلاو امك ،SAINT TROPEZ ةيراجتلا ةمالعلا تحت هالعأ
 Saint ةكرامل ةيجذومن رجاتم ليغشتو حتفل نانبل يف ةَّيرصحلا

Tropezرجتملل دمتعملا موھفمللً اقفو )the Shop Concept(؛ 
 يرصح يسيئر صيخرت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 نم ًءادتبا ذيفنتلا زِّيح لخدت فوسو ،31/10/2014 يف ةعقوم
2015 عيبر ةليكشت نم تاجتنم ىلع قبطنتو ،1/1/2015
 ةدمل لصاوتم لكشب لمعلا زِّيح ةَّيقافتالا لخدتو .ةَّيلبقتسم تاليكشتو
 ،)ةيساسألا ةدملا(2019 لوألا نوناك13 ىتح يأ تاونس سمخ
 اھتامازتلاب تدَّيقت دق هالعأ ةروكذملا ةينانبللا ةكرشلا نوكت نأ طرش
ةَّيقافتالا ديدجت زوجي ةَّيساسألا ةَّدملا ءاھتنا دعب .ةَّيقافتالا هذھ يف ةنَّيبملا
 الك ةقفاومب)ديدجتلا ةرتف( ةديدج ةلصاوتم تاونس سمخ ةَّدمل
 تقحلأ دقو ؛يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيفرطلا
 َّنأ دِّكؤي ،6/2/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دَّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/2879  .ل.م.ش زدنرت وين ةكرشةَّيكرامناد
NEW TRENDS 

L.A.S.
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Victoria’s Secret
International
S.à.r.l., U.S.

Branch

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،28/10/2014 يف مربملا49992019-03-1120192019-07-30
 يذلاو ،)4999( مقرلا تحت ،24/2/2015 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيغروبمسكوللا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
LA SENZA ةَّيراجتلا  ةمالعلا لامعتسا يف يرصحلا صيخرتلا
 قلعتي ام يف نانبل يف ةدافإلابً اطبر قفرملا أ قحلملا يف ةدَّدحملا
 قحلملا يف نَّيبملا وحنلا ىلع تائفلا نمض ةصِّخرملا تاجتنم تاعيبمب
 ةَّينانبللا ةكرشلا اھلغشت يتلا تالحملا وأ لحملا يف ،هالعأ روكذملا أ
ةكرشلا َّنأ املاطو طرش ،ةَّيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلاو هالعأ ةروكذملا
 اھدِّدحت يتلا تافصاوملاو ريياعمللً اقفو تامدخلا رِّفوت ةَّينانبللا
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛اھيلع قفاوت وأ ةصِّخرملا
تاونس سمخ ةَّدمل اھلوعفم يرسيو ،28/10/2014 يف ةمربم ةَّيقافتا
 مل ام ،30/7/2019 يف يھتنتو ،2014 بآ نم لوألا نمً ارابتعا
 ةَّيقافتالا هذھ خَسفتو .اھيف هيلع صوصنملا وحنلا ىلعً اقبسم خَسفت
 يف هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبللا ةكرشلا صيخرت ءاھتنا لاح يفً اّيئاقلت
 نم ببس ِّيألً اقبسم صيخرتلا خُِسف اذإ وأ ةيراجتلا ةمالعلا لامعتسا
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافتالا تقحلأ دقو .بابسألا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/4606  بورغ لياتير ةكرشغروبمسكول نم
 RETAIL .ل.م.ش
L.A.GROUP S.

Credo 
Stahlwarenfabri
k GmbH & Co. 

KG

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2013 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع50142021-02-2520212022-01-01
 ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدھع دق تناك يذلاو ،)5014( مــقرلا تحت
 ةَّيدقاعتلا تاجتنملل يرصحلا عيزوتلاب ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيناملألا
 تارضحتسم ةصاخو مسجلاو لامجلاب ةيانعلا تارضحتسمب ةقلعتملا
 ةقطنملا يف)روكيداب( مادقألاب ةيانعلاو)روكينام( رفاظألا ءالط
 ،تيوكلا ،رطق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،نانبل :لمشت يتلا ةَّيدقاعتلا
ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو ندرألا ،نيرحبلا ،نامُع
 ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،1/1/2013 يف ةعقوم يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع
 سمخ ةرتفل مربت فوس .2013 ةنس يناثلا نوناك نم لوألا لولحب
 نيفرطلا دحأ دارأ لاح يف َّالإ ىرخأ تاونس سمخل دَّدمت َّمث ،تاونس
 هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ؛راعشإ ربع ةَّيقافتالا ءاھنإ
17/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتاللا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2021/4141  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

52



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Credo
Stahlwarenfabri
k GmbH & Co.

KG

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2013 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع50142020-01-2420202021-01-01
 ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدھع دق تناك يذلاو ،)5014( مــقرلا تحت
 ةَّيدقاعتلا تاجتنملل يرصحلا عيزوتلاب ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيناملألا
 تارضحتسم ةصاخو مسجلاو لامجلاب ةيانعلا تارضحتسمب ةقلعتملا
 ةقطنملا يف)روكيداب( مادقألاب ةيانعلاو)روكينام( رفاظألا ءالط
 ،تيوكلا ،رطق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،نانبل :لمشت يتلا ةَّيدقاعتلا
ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو ندرألا ،نيرحبلا ،نامُع
 ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،1/1/2013 يف ةعقوم يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع
 سمخ ةرتفل مربت فوس .2013 ةنس يناثلا نوناك نم لوألا لولحب
 نيفرطلا دحأ دارأ لاح يف َّالإ ىرخأ تاونس سمخل دَّدمت َّمث ،تاونس
 هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ؛راعشإ ربع ةَّيقافتالا ءاھنإ
16/1/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتاللا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/1177  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

Credo 
Stahlwarenfabri
k GmbH & Co. 

KG

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/1/2013 يف عَّقوملا50142018-12-1820192020-01-01
 مــقرلا تحت ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ىلإ ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدھع دق تناك يذلاو ،)5014(
 تارضحتسمب ةقلعتملا ةَّيدقاعتلا تاجتنملل يرصحلا عيزوتلاب ةَّينانبللا
)روكينام( رفاظألا ءالط تارضحتسم ةصاخو مسجلاو لامجلاب ةيانعلا
 ،نانبل :لمشت يتلا ةَّيدقاعتلا ةقطنملا يف)روكيداب( مادقألاب ةيانعلاو
 ندرألا ،نيرحبلا ،نامُع ،تيوكلا ،رطق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو
 نم لوألا لولحب ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،1/1/2013 يف ةعقوم يرصح
 دَّدمت َّمث ،تاونس سمخ ةرتفل مربت فوس .2013 ةنس يناثلا نوناك
 ربع ةَّيقافتالا ءاھنإ نيفرطلا دحأ دارأ لاح يف َّالإ ىرخأ تاونس سمخل
 دُّھعتب ةَّيقافِّتاللا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ؛راعشإ
ةقالعلا َّنأ دكؤي8/12/2017 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2018/18943  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

53



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Henkel AG &
Co. KGaA

 يف انيدل لجسملاو ،28/8/2014 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع50152020-01-1520202020-12-31
 ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5015( مــقرلا تحت
 تارضحتسملا ينعت يتلا تاجوتنملل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف ،INDOLA ةيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلا رعشلاب ةيانعلاب ةَّصاخلا
 اھنم ءارشلا يف قحلاب عِّزوملل ةَّيناملألا ةكرشلا دَّھعتتو ،نانبل
 دقعلا َّنإ .نانبل يف اھل جيورتلاو اھعيب ةداعإو ،اھعيزوتل تاجتنملا
 تلخدو تمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةَّيساسأ ةرتفل ةلعاف ىقبت فوسو ،28/8/2014 خيراتب ذيفنتلا زِّيح
 ةنس ةدمل ةنسب ةنسً اّيئاقلت دَّدمت فوس .31/12/2018 خيراتب يھتنت
 نوكتو ،بوتكم راعشإ ربع اھءاھنإ فارطألا دحا دارأ اذإ َّالإ ةدحاو
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ً،اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/12/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/676  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

Henkel AG & 
Co. KGaA

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،28/8/2014 يف مربملا50152018-12-1720192019-12-31
 مــقرلا تحت ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5015(
 ةَّصاخلا تارضحتسملا ينعت يتلا تاجوتنملل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا
 ،نانبل يف ،INDOLA ةيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلا رعشلاب ةيانعلاب
 تاجتنملا اھنم ءارشلا يف قحلاب عِّزوملل ةَّيناملألا ةكرشلا دَّھعتتو
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يف اھل جيورتلاو اھعيب ةداعإو ،اھعيزوتل
خيراتب ذيفنتلا زِّيح تلخدو تمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ

 خيراتب يھتنت ةَّيساسأ ةرتفل ةلعاف ىقبت فوسو ،28/8/2014
 اذإ َّالإ ةدحاو ةنس ةدمل ةنسب ةنسً اّيئاقلت دَّدمت فوس .31/12/2018
 ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ،بوتكم راعشإ ربع اھءاھنإ فارطألا دحا دارأ
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ً،اروف ءاھنإلل ةلباق
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي14/12/2018 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2018/18857  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

54



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Henkel AG &
Co. KGaA

 يف انيدل لجسملاو ،28/8/2014 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع50152020-12-1420212021-12-31
 ،9/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5015( مــقرلا تحت
 تارضحتسملا ينعت يتلا تاجوتنملل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف ،INDOLA ةيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلا رعشلاب ةيانعلاب ةَّصاخلا
 اھنم ءارشلا يف قحلاب عِّزوملل ةَّيناملألا ةكرشلا دَّھعتتو ،نانبل
 دقعلا َّنإ .نانبل يف اھل جيورتلاو اھعيب ةداعإو ،اھعيزوتل تاجتنملا
 تلخدو تمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةَّيساسأ ةرتفل ةلعاف ىقبت فوسو ،28/8/2014 خيراتب ذيفنتلا زِّيح
 ةنس ةدمل ةنسب ةنسً اّيئاقلت دَّدمت فوس .31/12/2018 خيراتب يھتنت
 نوكتو ،بوتكم راعشإ ربع اھءاھنإ فارطألا دحا دارأ اذإ َّالإ ةدحاو
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ً،اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/22308  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيناملأ
                         .م.م.ش

NAZIH TRADING 
COMPANY

EFES 
PAZARLAMA 
VE DAGITIM 
TICARET A.S.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،9/6/1998 يف خَّرؤملا50202019-05-0120192020-04-17
 يذلاو ،)5020( مقرلا تحت ،17/4/2015 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
ضَّوفملا ليكولا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكرتلا ةكرشلا هبجومب تدافأ
 دقعلا َّنإ ؛نانبل يفEfes Pilsener ةريب عيزوتو عيبمل ديحولاو
قحلمو ،9/6/1998 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا
 َّنأ دِّكؤي15/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/8776  ناوخإ ايمر يبأ ةكرشةَّيكرت
م م ش ةراجتلل

EFES 
PAZARLAMA 
VE DAGITIM 
TICARET A.S.

 يف انيدل لَّجسملاو ،9/6/1998 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50202021-04-2020212022-04-17
 تحت ،17/4/2015 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيكرتلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5020( مقرلا
 Efes ةريب عيزوتو عيبمل ديحولاو ضَّوفملا ليكولا يھ ةَّينانبللا

Pilsenerباتك نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف 
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،9/6/1998 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي19/4/2021 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2021/8862  ناوخإ ايمر يبأ ةكرشةَّيكرت
م م ش ةراجتلل

EFES 
PAZARLAMA 
VE DAGITIM 
TICARET A.S.

 يف انيدل لَّجسملاو ،9/6/1998 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50202020-06-1520202021-04-17
 تحت ،17/4/2015 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيكرتلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5020( مقرلا
 Efes ةريب عيزوتو عيبمل ديحولاو ضَّوفملا ليكولا يھ ةَّينانبللا

Pilsenerباتك نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف 
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،9/6/1998 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/7404  ناوخإ ايمر يبأ ةكرشةَّيكرت
م م ش ةراجتلل
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

WILD WORLD
HAIR SRL

خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا50222019-05-0820192020-04-21
 هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5022( مــقرلا تحت ،21/4/2015
 تاجوتنمل يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا

WILD COLOR، نادلبلا يف نيِّيعرف نيعِّزوم نييعتب قحلا اھلو 
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .قارعلاو ايروس ،نميلا ،نانبل :ةيلاتلا
1/12/2014 نمً اءدب تاونس رشع ةَّدمل حلاص باتك نع ةرابع
 اذھ قحلأ دقو ؛ةلثامم ةرتفل دَّدجتت نأ ىلع ،1/12/2024 ةياغلو
7/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/7732  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش

WILD WORLD 
HAIR SRL

 دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع50222020-06-1920202021-04-21
 ،)5022( مــقرلا تحت ،21/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو
 قحلا اھلو ،WILD COLOR تاجوتنمل يرصحلا عِّزوملا يھ
 ايروس ،نميلا ،نانبل :ةيلاتلا نادلبلا يف نيِّيعرف نيعِّزوم نييعتب
 ةَّدمل حلاص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .قارعلاو
 نأ ىلع ،1/12/2024 ةياغلو1/12/2014 نمً اءدب تاونس رشع
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ةلثامم ةرتفل دَّدجتت
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/7787  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش

WILD WORLD 
HAIR SRL

 دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع50222021-05-1020212022-04-21
 ،)5022( مــقرلا تحت ،21/4/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو
 قحلا اھلو ،WILD COLOR تاجوتنمل يرصحلا عِّزوملا يھ
 ايروس ،نميلا ،نانبل :ةيلاتلا نادلبلا يف نيِّيعرف نيعِّزوم نييعتب
 ةَّدمل حلاص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .قارعلاو
 نأ ىلع ،1/12/2024 ةياغلو1/12/2014 نمً اءدب تاونس رشع
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ةلثامم ةرتفل دَّدجتت
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي29/4/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2021/10486  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش
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AMERICAN
INTERNATION

AL
INDUSTRIES

 يف انيدل لجسملاو ،30/9/2014 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50312020-07-1520202021-05-19
 ،19/5/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5031( مــقرلا تحت
 يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا
 دقعلا َّنإ .نانبل يفS’IBD & WOODY :ةَّيراجتلا تامالعلل
 يف خَّرؤم ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا

 ةمربملا ةَّيقافتالا ءاھتنا وأ/و ءاھنإ ىتحً احلاص ُّلظيو ،30/9/2014
 ؛.Nazih Trading ESTو هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرشلا نيب
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/6/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/9233  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

AMERICAN 
INTERNATION

AL 
INDUSTRIES

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،30/9/2014 يف خَّرؤملا50312019-05-0820192019-05-19
 مــقرلا تحت ،19/5/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5031(
                    :ةَّيراجتلا تامالعلل يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا

S’IBD & WOODYةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يف 
ً احلاص ُّلظيو ،30/9/2014 يف خَّرؤم ضيوفتو نييعت باتك نع
 ةَّيكريمألا ةكرشلا نيب ةمربملا ةَّيقافتالا ءاھتنا وأ/و ءاھنإ ىتح
 باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛.Nazih Trading ESTو  هالعأ ةروكذملا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤيب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/7731  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

NINGBO 
JOHNSHEN 

STATIONERY 
CO. LTD

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،12/12/2014 يف عَّقوملا50332019-02-0520192020-01-01
 مــقرلا تحت ،3/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلل ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب تحمس دق تناك يذلاو ،)5033(
 طخل نانبل يف اھل ديحولا عِّزوملا اھتفصب لماكلا قيوستلا قح ةَّينانبللا
3(1/1/2018 ةياغلو1/1/2015 نم ”Keyroad“ اھتاجتنم
 يرصح عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ.)تاونس
 ةنس نم ةيلاتتم تارتفلً اّيئاقلت دَّدجت يھو ،12/12/2014 يف ةعقوم
 ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو ،نيقيرفلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ِرجي مل ام ،ةدحاو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/1/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/2448 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينيص
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NINGBO
JOHNSHEN

STATIONERY
CO. LTD

 يف انيدل لجسملاو ،12/12/2014 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع50332020-01-2020202021-01-01
 ،3/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تحمس دق تناك يذلاو ،)5033( مــقرلا تحت
 ديحولا عِّزوملا اھتفصب لماكلا قيوستلا قح ةَّينانبللا ةكرشلل ةَّينيصلا
 ةياغلو1/1/2015 نم ”Keyroad“ اھتاجتنم طخل نانبل يف اھل

 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ.)تاونس3(1/1/2018
 تارتفلً اّيئاقلت دَّدجت يھو ،12/12/2014 يف ةعقوم يرصح عيزوت
 دقو ،نيقيرفلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ِرجي مل ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي7/1/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2020/867 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينيص

NINGBO 
JOHNSHEN 

STATIONERY 
CO. LTD

 يف انيدل لجسملاو ،12/12/2014 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع50332021-02-1120212022-01-01
 ،3/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تحمس دق تناك يذلاو ،)5033( مــقرلا تحت
 ديحولا عِّزوملا اھتفصب لماكلا قيوستلا قح ةَّينانبللا ةكرشلل ةَّينيصلا
 ةياغلو1/1/2015 نم ”Keyroad“ اھتاجتنم طخل نانبل يف اھل

 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ.)تاونس3(1/1/2018
 تارتفلً اّيئاقلت دَّدجت يھو ،12/12/2014 يف ةعقوم يرصح عيزوت
 دقو ،نيقيرفلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ِرجي مل ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي30/11/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2021/3018 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينيص

POLO S.A.50402021-06-0820212022-06-19يف انيدل لجسملاو ،19/5/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،19/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5040( مــقرلا تحت
 .POLO ةكرامل نانبل يف يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف ةخَّرؤم ةلاكو نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 تاونس سمخ ةَّدمل وھ هالعأ هيلإ راشملا نييعتلا َّنإ .19/5/2015
 دقو .تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت دَّدجتو ،2015 راَّيأ رھش نم أدبت
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةلاكولا تقحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي2/6/2021 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةلاكولا هذھ اھعوضوم

2021/12229 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينانوي
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POLO S.A.50402020-07-2320202021-06-19يف انيدل لجسملاو ،19/5/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،19/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5040( مــقرلا تحت
 .POLO ةكرامل نانبل يف يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف ةخَّرؤم ةلاكو نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 تاونس سمخ ةَّدمل وھ هالعأ هيلإ راشملا نييعتلا َّنإ .19/5/2015
 دقو .تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت دَّدجتو ،2015 راَّيأ رھش نم أدبت
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةلاكولا تقحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي22/6/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةلاكولا هذھ اھعوضوم

2020/10021 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينانوي

POLO S.A.50402019-06-1120192020-06-19صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،19/5/2015 يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،19/6/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5040(
 َّنإ .POLO ةكرامل نانبل يف يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم ةَّينانبللا
 .19/5/2015 يف ةخَّرؤم ةلاكو نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 راَّيأ رھش نم أدبت تاونس سمخ ةَّدمل وھ هالعأ هيلإ راشملا نييعتلا َّنإ

 ةروكذملا ةلاكولا تقحلأ دقو .تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت دَّدجتو ،2015
28/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ
 ام ةلاكولا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/9115 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّينانوي

Samsung 
Electronics Co., 

Ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/5/1991 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50602020-08-1320202021-08-17
 خيراتب ،)5060( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

ةكرشلا ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،17/8/2015
 ةزھجألا نم اھتاجوتنم عيزوت يف نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا
 ”SAMSUNG“  تامالع تحت ةيلاتلا ةَّينورتكلإلاو ةَّيئابرھكلا
M/W/REFوMWO/AudioوVCR/CTV :ةيراجتلا
 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛CON/Aو
 رجي مل اذإو ،1/5/1991 نمً ارابتعا اھلوعفم يرسيو ،1/5/1991
ً اَّيئاقلت ديدجتلل ةلباق ةَّدم ،ةدحاو ةنس نم ةَّيلَّوأ ةرتفل ،كلذ لبق اھؤاغلإ
 نم ٌّيأ ماق اذإ َّالإ ةدحاو ةنس اھنم لك ةَّدم ةيلاتتم ةَّيفاضإ تارتفل
 ديدجت مدع يف هتبغرً ايدبم رخآلا قيرفلا ىلإ راطخإ هيجوتب نيقيرفلا
 ديدجت ةنس ةَّيأ وأ/و ىلوألا ةَّيدقاعتلا ةنسلا ءاھتنا لبق ةَّيقافتالا هذھ
ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ؛ةقحال
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي12/8/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم

2020/11017  ،ليوط ،نافرش ةكرشةَّيروك
نماضت ةكرش - هاكرشو
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Samsung
Electronics Co.,

Ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/5/1991 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50602021-08-1820212022-08-17
 خيراتب ،)5060( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 Samsung Electronics ةكرش عم دوقعملاو ،17/8/2015
, Ltd.Co. )416 :اھناونع ،ةَّيروكلا ةَّيسنجلا نم, -Maetan

Do, Korea-Dong, Suwon, Kyoungi(، دق تناك يذلاو 
 يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 ةيلاتلا ةَّينورتكلإلاو ةَّيئابرھكلا ةزھجألا نم اھتاجوتنم عيزوت يف نانبل
VCR/CTV :ةيراجتلا ”SAMSUNG“  تامالع تحت
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛CON/AوM/W/REFوMWO/Audioو
 اھلوعفم يرسيو ،1/5/1991 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ
 نم ةَّيلَّوأ ةرتفل ،كلذ لبق اھؤاغلإ رجي مل اذإو ،1/5/1991 نمً ارابتعا
 اھنم لك ةَّدم ةيلاتتم ةَّيفاضإ تارتفلً اَّيئاقلت ديدجتلل ةلباق ةَّدم ،ةدحاو ةنس
 رخآلا قيرفلا ىلإ راطخإ هيجوتب نيقيرفلا نم ٌّيأ ماق اذإ َّالإ ةدحاو ةنس
 ةَّيدقاعتلا ةنسلا ءاھتنا لبق ةَّيقافتالا هذھ ديدجت مدع يف هتبغرً ايدبم
 رارقإب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ؛ةقحال ديدجت ةنس ةَّيأ وأ/و ىلوألا
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/8/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/14786  ،ليوط ،نافرش ةكرشةَّيروك
نماضت ةكرش - هاكرشو

Samsung 
Electronics Co., 

Ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/5/1991 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50602019-08-0920192020-08-17
 خيراتب ،)5060( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 Samsung Electronics ةكرش عم دوقعملاو ،17/8/2015
, Ltd.Co. )416 :اھناونع ،ةَّيروكلا ةَّيسنجلا نم, -Maetan

Do, Korea-Dong, Suwon, Kyoungi(، دق تناك يذلاو 
 يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 ةيلاتلا ةَّينورتكلإلاو ةَّيئابرھكلا ةزھجألا نم اھتاجوتنم عيزوت يف نانبل
VCR/CTV :ةيراجتلا ”SAMSUNG“  تامالع تحت
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛CON/AوM/W/REFوMWO/Audioو
 اھلوعفم يرسيو ،1/5/1991 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ
 نم ةَّيلَّوأ ةرتفل ،كلذ لبق اھؤاغلإ رجي مل اذإو ،1/5/1991 نمً ارابتعا
 اھنم لك ةَّدم ةيلاتتم ةَّيفاضإ تارتفلً اَّيئاقلت ديدجتلل ةلباق ةَّدم ،ةدحاو ةنس
 رخآلا قيرفلا ىلإ راطخإ هيجوتب نيقيرفلا نم ٌّيأ ماق اذإ َّالإ ةدحاو ةنس
 ةَّيدقاعتلا ةنسلا ءاھتنا لبق ةَّيقافتالا هذھ ديدجت مدع يف هتبغرً ايدبم
 رارقإب ةَّيقافتالا هذھ تقحلأ دقو ؛ةقحال ديدجت ةنس ةَّيأ وأ/و ىلوألا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/12056  ،ليوط ،نافرش ةكرشةَّيروك
نماضت ةكرش - هاكرشو
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SILVER FOX
BEAUTY

INSTRUMENT
CO., LTD

 يف انيدل لجسملاو ،2/2/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50822021-02-2520212022-02-27
 ،5/11/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 عم ةَّينيِّصلا ةكرشلا هتمربأ دق تناك يذلاو ،)5082( مــقرلا تحت
 اھيلإ راشملا ةَّينيصلا ةكرشلا تاجوتنم جيورتب قَّلعتيو ةَّينانبللا ةكرَّشلا
 نم ةعَّنصملا تاجتنملا عيمج يھ يرصحلا عيبلا تاجوتنم َّنإ .هالعأ
 اھب لماعتي يتلا تاجتنملا قاطنب قلعتت يتلاو ةَّينيصلا ةكرشلا لبق
 ءاھتنا خيرات َّنإ .نانبل يھ ةَّيرصحلا تاعيبملا ةقطنم َّنإ .عِّزوملا

 ةلباقو ،لَّوألا دقعلا ةَّدم يف تاونس3 وھ يرصحلا عيبلا ةَّيحالص
 ةكرشلا مزتلتو .ةيناثلا ةرتفلا نم تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجتلل
 تاعيبملا ةقطنم يف تاجتنملل ليكو وأ عِّزوم يأ نييعت مدعب ةَّينيصلا
 ةزايحل بلط ميدقتو عيزوتو عيب عِّزوملل قحيو .عِّزوملا ريغ
 نم اھريغ وأ ةمزاللا حيراصتلاو صيخارتلا عيمج ىلع لوصحلاو
 دقعلا َّنإ .تاجتنملا ديروتو قيوستو جيورتب قلعتي ام يف تادنتسملا
 ةيراسو ،2/2/2015 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةلباق نوكت فوسو ،27/2/2018 ىلإ28/2/2015 نم لوعفملا
 ءاطعإ لالخ نم اھؤاھنإ متي مل ام تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجتلل
 دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو ،رخآلا فرطلل قبسم راعشإ
ةقالعلا َّنأ دكؤي17/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/4142  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّينيص
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

SILVER FOX 
BEAUTY 

INSTRUMENT 
CO., LTD

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،2/2/2015 يف خَّرؤمل50822019-02-1320192020-02-27
 مــقرلا تحت ،5/11/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبللا ةكرَّشلا عم ةَّينيِّصلا ةكرشلا هتمربأ دق تناك يذلاو ،)5082(
 َّنإ .هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينيصلا ةكرشلا تاجوتنم جيورتب قَّلعتيو
 ةكرشلا لبق نم ةعَّنصملا تاجتنملا عيمج يھ يرصحلا عيبلا تاجوتنم
 َّنإ .عِّزوملا اھب لماعتي يتلا تاجتنملا قاطنب قلعتت يتلاو ةَّينيصلا
 عيبلا ةَّيحالص ءاھتنا خيرات َّنإ .نانبل يھ ةَّيرصحلا تاعيبملا ةقطنم
 ةَّدملً اّيئاقلت ديدجتلل ةلباقو ،لَّوألا دقعلا ةَّدم يف تاونس3 وھ يرصحلا
 يأ نييعت مدعب ةَّينيصلا ةكرشلا مزتلتو .ةيناثلا ةرتفلا نم تاونس سمخ
 قحيو .عِّزوملا ريغ تاعيبملا ةقطنم يف تاجتنملل ليكو وأ عِّزوم
 عيمج ىلع لوصحلاو ةزايحل بلط ميدقتو عيزوتو عيب عِّزوملل
 قلعتي ام يف تادنتسملا نم اھريغ وأ ةمزاللا حيراصتلاو صيخارتلا
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .تاجتنملا ديروتو قيوستو جيورتب
 نم لوعفملا ةيراسو ،2/2/2015 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع

ً اّيئاقلت ديدجتلل ةلباق نوكت فوسو ،27/2/2018 ىلإ28/2/2015
 قبسم راعشإ ءاطعإ لالخ نم اھؤاھنإ متي مل ام تاونس سمخ ةَّدمل
 ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو ،رخآلا فرطلل
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/2/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/3011  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّينيص
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

SILVER FOX
BEAUTY

INSTRUMENT
CO., LTD

 يف انيدل لجسملاو ،2/2/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50822020-07-1520202021-02-27
 ،5/11/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 عم ةَّينيِّصلا ةكرشلا هتمربأ دق تناك يذلاو ،)5082( مــقرلا تحت
 اھيلإ راشملا ةَّينيصلا ةكرشلا تاجوتنم جيورتب قَّلعتيو ةَّينانبللا ةكرَّشلا
 نم ةعَّنصملا تاجتنملا عيمج يھ يرصحلا عيبلا تاجوتنم َّنإ .هالعأ
 اھب لماعتي يتلا تاجتنملا قاطنب قلعتت يتلاو ةَّينيصلا ةكرشلا لبق
 ءاھتنا خيرات َّنإ .نانبل يھ ةَّيرصحلا تاعيبملا ةقطنم َّنإ .عِّزوملا

 ةلباقو ،لَّوألا دقعلا ةَّدم يف تاونس3 وھ يرصحلا عيبلا ةَّيحالص
 ةكرشلا مزتلتو .ةيناثلا ةرتفلا نم تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجتلل
 تاعيبملا ةقطنم يف تاجتنملل ليكو وأ عِّزوم يأ نييعت مدعب ةَّينيصلا
 ةزايحل بلط ميدقتو عيزوتو عيب عِّزوملل قحيو .عِّزوملا ريغ
 نم اھريغ وأ ةمزاللا حيراصتلاو صيخارتلا عيمج ىلع لوصحلاو
 دقعلا َّنإ .تاجتنملا ديروتو قيوستو جيورتب قلعتي ام يف تادنتسملا
 ةيراسو ،2/2/2015 يف ةخَّرؤم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةلباق نوكت فوسو ،27/2/2018 ىلإ28/2/2015 نم لوعفملا
 ءاطعإ لالخ نم اھؤاھنإ متي مل ام تاونس سمخ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجتلل
 دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو ،رخآلا فرطلل قبسم راعشإ
ةقالعلا َّنأ دكؤي22/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/9234  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّينيص
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

Launch Tech 
co., Ltd

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/9/2015 يف خَّرؤملا50902019-04-1720192020-11-17
 مــقرلا تحت ،17/11/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 دق اھَّنأب ةَّينيِّصلا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5090(
 تامالعلا لامعتسا يف يرصحلا قحلاب ةَّينانبللا ةكرشلا تضَّوف
 عيزوت ىلإ ةفاضإلاب ،اھقيوستو ،اھتاجوتنمل "LAUNCH" ةَّيراجتلا
 هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأبو ،ايروسو نانبل قوس يف اھتاجتنم
 َّنإ ؛ايروسو نانبل يف ةَّينيصلا ةكرشلل يرصحلا عِّزوملا نوكت فوس
 يف رداص ضيوفت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا

 هذھ ءاھنإ ةياغل1/9/2015 نمً ارابتعاً اذفان نوكيو1/9/2015
 قدصم رارقإب باتكلا اذھ قحلأ دقو ،نيقيرفلا دحأ لبق نم ةَّيقافِّتالا
 ةقالعلا َّنأ دكؤي10/4/2019  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/6933  بورغ يآ يس يس ةكرشةَّينيص
A GROUP. C. C
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Launch Tech
co., Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،1/9/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع50902020-12-2820202021-11-17
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تدافأ دق تناك يذلاو ،)5090( مــقرلا تحت ،17/11/2015
 قحلاب ةَّينانبللا ةكرشلا تضَّوف دق اھَّنأب ةَّينيِّصلا ةكرشلا هبجومب
 ،اھتاجوتنمل "LAUNCH" ةَّيراجتلا تامالعلا لامعتسا يف يرصحلا
 َّنأبو ،ايروسو نانبل قوس يف اھتاجتنم عيزوت ىلإ ةفاضإلاب ،اھقيوستو
 ةكرشلل يرصحلا عِّزوملا نوكت فوس هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو نانبل يف ةَّينيصلا
1/9/2015 نمً ارابتعاً اذفان نوكيو1/9/2015 يف رداص ضيوفت
 باتكلا اذھ قحلأ دقو ،نيقيرفلا دحأ لبق نم ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ ةياغل
 دكؤي14/12/2020  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم رارقإب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/24203  بورغ يآ يس يس ةكرشةَّينيص
A GROUP. C. C

Macadamia 
Beauty, LLC

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/11/2014 نم حلاّصلا51012018-12-1720182019-12-26
 مــقرلا تحت ،26/12/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5101(
 اھتمالع تاجوتنمل نانبل يف يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا
 ،عيزوتو ،عيبب ةلَّوخم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأبو ،ةيراجتلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .تاجتنملا نيمأتو ،قيوستو ،جيورتو
1/11/2014 نمً احلاص نوكي ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع
 ىدل قَّدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو .2019 لَّوألا نوناك ةياغلو
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي14/12/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2018/18856  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
.م.م.ش

FOSHAN 
MASTER TOYS 

CO., LTD

 ،17/11/2015 خيراتب ةَّينانبللا ةَّيجراخلا ةرازو لبق نم قَّدصملا51022019-02-1120182019-12-28
 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو

 ةكرشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو ،)5102( مقرلا تحت ،28/12/2015
 ةَّينيصلا ةكرشلا ةريخألا هذھ لِّثمت نأ ىلع ةَّينانبللا ةكرشلا عم ةَّينيصلا
 ةَّيراجتلا ةمالعلا تحت كيتسالبلا باعلأو نوجعملا نم تاجتنملا عيبل

Foshan Master Toys، قحلاب ةَّينانبللا ةكرشلا عَّتمتت نأو 
 ةياغل2015 بآ1 نمً ارابتعا ةَّينانبللا قاوسألا يف اھعيبل يرصحلا

 ليكو دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .2020 زومت31
 خيراتب ةَّينانبللا ةَّيجراخلا ةرازو لبق نم قَّدصم يرصح

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب قحلمو17/11/2015
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/2/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2019/2821  ةَّيراجتلا يوافص ةكرشةَّينيص
)هاكرشو يوافص(

WORLD OF 
TOYS
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FOSHAN
MASTER TOYS

CO., LTD

 خيراتب ةَّينانبللا ةَّيجراخلا ةرازو لبق نم قَّدصملا يراجتلا ليثمتلا دقع51022020-02-0520192020-07-31
 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،17/11/2015
 تقفَّتا يذلاو ،)5102( مقرلا تحت ،28/12/2015 خيراتب يراجتلا
 ةريخألا هذھ لِّثمت نأ ىلع ةَّينانبللا ةكرشلا عم ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب
 تحت كيتسالبلا باعلأو نوجعملا نم تاجتنملا عيبل ةَّينيصلا ةكرشلا
 ةكرشلا عَّتمتت نأو ،Foshan Master Toys ةَّيراجتلا ةمالعلا
 بآ1 نمً ارابتعا ةَّينانبللا قاوسألا يف اھعيبل يرصحلا قحلاب ةَّينانبللا

 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .2020 زومت31 ةياغل2015
 خيراتب ةَّينانبللا ةَّيجراخلا ةرازو لبق نم قَّدصم يرصح ليكو دقع

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب قحلمو17/11/2015
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي6/2/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/1745  ةَّيراجتلا يوافص ةكرشةَّينيص
)هاكرشو يوافص(

WORLD OF 
TOYS

LABORATOIRE 
INNOTECH 

INTERNATION
AL, S.A.S.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،13/4/2015 يف عَّقوملا51042019-01-2220182019-12-29
 مــقرلا تحت ،29/12/2015 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5104(
 عيبو عيزوت ،جيورت ،داريتسا قوقح ،يرصح ساسأ ىلع ةَّينانبللا
 ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا ةيراجتلا تامالعلا تحت تاجوتنملا
 عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يفً اطبر
 ذيفنتلا دنع ةَّيدقاعتلا ةرتفلا أدبت نأ بجيو ،13/4/2015 يف ةعقوم
 دعب .ءدبلا خيرات نم تاونس3 دعب يھتنت نأو ،ةَّيقافتالا هذھل  لدابتملا
 متي مل ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت متيس ،كلذ
 ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا نم ٍّيأ لبق نم اھخسف
 ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .يروف رثأب كلذو تقو ِّيأ يف خسفلا/ءاھنإلل
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي19/1/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/1404  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
 ةكرش هاكرشو لضع
ةطيسب ةيصوت
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LABORATOIRE
INNOTECH

INTERNATION
AL, S.A.S.

 يف انيدل لجسملاو ،13/4/2015 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51042019-12-2020192020-12-29
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تحنم دق تناك يذلاو ،)5104( مــقرلا تحت ،29/12/2015
 قوقح ،يرصح ساسأ ىلع ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب
 ةيراجتلا تامالعلا تحت تاجوتنملا عيبو عيزوت ،جيورت ،داريتسا
 دقعلا َّنإ .نانبل يف ةدافإلابً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا
 ،13/4/2015 يف ةعقوم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 نأو ،ةَّيقافتالا هذھل لدابتملا ذيفنتلا دنع ةَّيدقاعتلا ةرتفلا أدبت نأ بجيو
 هذھ ديدجت متيس ،كلذ دعب .ءدبلا خيرات نم تاونس3 دعب يھتنت
نم ٍّيأ لبق نم اھخسف متي مل ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل ةَّيقافِّتالا
 كلذو تقو ِّيأ يف خسفلا/ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا
 ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .يروف رثأب
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/11/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/18733  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
 ةكرش هاكرشو لضع
ةطيسب ةيصوت

LABORATOIRE 
INNOTECH 

INTERNATION
AL, S.A.S.

 يف انيدل لجسملاو ،13/4/2015 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51042021-02-2420202021-12-29
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تحنم دق تناك يذلاو ،)5104( مــقرلا تحت ،29/12/2015
 قوقح ،يرصح ساسأ ىلع ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب
 ةيراجتلا تامالعلا تحت تاجوتنملا عيبو عيزوت ،جيورت ،داريتسا
 روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يفً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا
نأ بجيو ،13/4/2015 يف ةعقوم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ
3 دعب يھتنت نأو ،ةَّيقافتالا هذھل لدابتملا ذيفنتلا دنع ةَّيدقاعتلا ةرتفلا أدبت
 تارتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت متيس ،كلذ دعب .ءدبلا خيرات نم تاونس
 ؛نيقيرفلا نم ٍّيأ لبق نم اھخسف متي مل ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم
 .يروف رثأب كلذو تقو ِّيأ يف خسفلا/ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي12/1/2021 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2021/4055  وبأ جروج نومير ةكرشةَّيسنرف
 ةكرش هاكرشو لضع
ةطيسب ةيصوت
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PERNOD
RICARD

MIDDLE EAST
& NORTH

AFRICA S.A.S.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،2/12/2015 يف قَّدصملا51112019-04-0820192020-02-12
 مــقرلا تحت ،12/2/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5111(
 Pernod فانصأل نانبل يف اھل يرصحو ديحو عِّزومك ةَّينانبللا

Ricardاءدب تاونس سمخ ةَّدمل ً،اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةجردملا ً
 تارتفلً اّيئاقلت ديدمتلل ةلباق30/6/2020 ةياغلو1/7/2015 نم
َّنإ .قيرف يأ لبق نمً اقبسم ءاھنإلا ِرجي مل ام تاونس ثالث نم ةَّيفاضإ
 تاعيبم ةفاك نع ةلوؤسم يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يف هالعأ اھيلإ راشملا فانصألا
 Paris ةقطنمل ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ نم قَّدصم باتك نع ةرابع

France-de-Ileدھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ،2/12/2015 خيراتب 
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي5/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/6359  .م.م.ش يتسكن ةكرشةَّيسنرف
NEXTY SARL

Hyundai Motor 
Company

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،18/3/1998 يف خَّرؤملا51232019-03-2820192020-02-25
 مــقرلا تحت ،25/2/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرَّشلا َّنأب  ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5123(
 تايلآلا ِّلكل اھل يرصحلاو ديحولا عِّزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .اھلبق نم ةعَـّـنصملا تاجتنملاو
 قَّدصم دھعتب ريخألا اذھ قحلأ دقو ،18/3/1998 يف خَّرؤم باتك
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي27/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/5725  روتوم يروشتنس ةكرشةَّيروك
 .ل.م.ش ينابموك

CENTURY 
MOTOR 

COMPANY SAL

Hyundai Motor 
Company

 يف انيدل لجسملاو ،18/3/1998 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51232021-06-2120212022-02-25
 ،25/2/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
  ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5123( مــقرلا تحت
 اھل يرصحلاو ديحولا عِّزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .اھلبق نم ةعَـّـنصملا تاجتنملاو تايلآلا ِّلكل
 ريخألا اذھ قحلأ دقو ،18/3/1998 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ
 َّنأ دِّكؤي21/6/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2021/12916  روتوم يروشتنس ةكرشةَّيروك
 .ل.م.ش ينابموك

CENTURY 
MOTOR 

COMPANY SAL

Hyundai Motor 
Company

 يف انيدل لجسملاو ،18/3/1998 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51232020-04-2220202021-02-25
 ،25/2/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
  ةَّيروكلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5123( مــقرلا تحت
 اھل يرصحلاو ديحولا عِّزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .اھلبق نم ةعَـّـنصملا تاجتنملاو تايلآلا ِّلكل
 ريخألا اذھ قحلأ دقو ،18/3/1998 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ
 َّنأ دِّكؤي14/4/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/4666  روتوم يروشتنس ةكرشةَّيروك
 .ل.م.ش ينابموك

CENTURY 
MOTOR 

COMPANY SAL
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APLI PAPER
SA

 يف انيدل لجسملاو ،20/5/1997يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51382020-07-2320202021-03-14
 ،14/3/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5138( مــقرلا تحت
 ةكرام تحت ةيلاتلا تاجتنملا عيبل اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا

APLIايروسو نانبل يف:
.)ةمَّسقم بلع ،سايكأ ،بتاكملل بلع( ةقصال قاروأ -
.)قاروأ + تاقاطب( رتويبمكلا مزاول -
 قاروأ ،روصلل يفارغوتوفلا ريوصتلا قاروأ ،رزيل( ةَّيبتكم مزاول -
.)ةرّبحم تاَّدعم ،رزيل ،ةَّيديرب عباوط ،ةفافش
 تاودأ ،ةيبتكم قرو ةبقثم ،علسلا رعس نِّيبت تاقاطب( تاقاطبلا قصل -
.)ةفوفصم ةَّيعابط ةَّدام ،تاقاطبلا لمحل
.)تسرھف ،ماقرأ ،لئاسر ،تامالع ،ةتبثم تاقلح( ةَّيبتكم مزاول -
 تاقيلعت ،بتك تافالغ ،ريماسم ،اياوزلل روص( تيبلاو ةسردملل -
؛)بايثلا
 يف عَّقوم يرصح عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ،دَّدحم ريغ لجأل20/5/1997
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي3/3/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/10022 .م.م.ش "باَّسك" ةكرشةَّينابسإ

APLI PAPER 
SA

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/5/1997يف عَّقوملا51382019-04-0220192020-03-14
 مــقرلا تحت ،14/3/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5138(
APLI ةكرام تحت ةيلاتلا تاجتنملا عيبل اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا
:ايروسو نانبل يف
.)ةمَّسقم بلع ،سايكأ ،بتاكملل بلع( ةقصال قاروأ -
.)قاروأ + تاقاطب( رتويبمكلا مزاول -
 قاروأ ،روصلل يفارغوتوفلا ريوصتلا قاروأ ،رزيل( ةَّيبتكم مزاول -
.)ةرّبحم تاَّدعم ،رزيل ،ةَّيديرب عباوط ،ةفافش
 تاودأ ،ةيبتكم قرو ةبقثم ،علسلا رعس نِّيبت تاقاطب( تاقاطبلا قصل -
.)ةفوفصم ةَّيعابط ةَّدام ،تاقاطبلا لمحل
.)تسرھف ،ماقرأ ،لئاسر ،تامالع ،ةتبثم تاقلح( ةَّيبتكم مزاول -
 تاقيلعت ،بتك تافالغ ،ريماسم ،اياوزلل روص( تيبلاو ةسردملل -
؛)بايثلا
 يف عَّقوم يرصح عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ،دَّدحم ريغ لجأل20/5/1997
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/5981 .م.م.ش "باَّسك" ةكرشةَّينابسإ
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APLI PAPER
SA

 يف انيدل لجسملاو ،20/5/1997يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51382021-03-1520212022-03-14
 ،14/3/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5138( مــقرلا تحت
 ةكرام تحت ةيلاتلا تاجتنملا عيبل اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا

APLIايروسو نانبل يف:
.)ةمَّسقم بلع ،سايكأ ،بتاكملل بلع( ةقصال قاروأ -
.)قاروأ + تاقاطب( رتويبمكلا مزاول -
 قاروأ ،روصلل يفارغوتوفلا ريوصتلا قاروأ ،رزيل( ةَّيبتكم مزاول -
.)ةرّبحم تاَّدعم ،رزيل ،ةَّيديرب عباوط ،ةفافش
 تاودأ ،ةيبتكم قرو ةبقثم ،علسلا رعس نِّيبت تاقاطب( تاقاطبلا قصل -
.)ةفوفصم ةَّيعابط ةَّدام ،تاقاطبلا لمحل
.)تسرھف ،ماقرأ ،لئاسر ،تامالع ،ةتبثم تاقلح( ةَّيبتكم مزاول -
 تاقيلعت ،بتك تافالغ ،ريماسم ،اياوزلل روص( تيبلاو ةسردملل -
؛)بايثلا
 يف عَّقوم يرصح عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ،دَّدحم ريغ لجأل20/5/1997
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/3/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/5624 .م.م.ش "باَّسك" ةكرشةَّينابسإ

HELIOPOTASS
E S.A.S.

 يف انيدل لَّجسملاو ،24/6/2014 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51432021-02-1220212021-12-31
مقرلا تحت ،5/4/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5143(
 دراولا ةدمسألا نم اھتاجوتنمل طقف نانبل يف اھل يرصح عِّزومك
 رخآ ىلإ تقو نم لدعت نأ نكمي امكً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ
 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نيقيرفلا لبق نمً اّيِّطخ
 اھيلع عيقوتلا ذنم ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،24/6/2014 يف ةعقوم عيزوت
ً اّيئاقلت دَّدجت فوس .31/12/2016 ةياغل لوعفملا ةيراس لظتسو
 هرارقب رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبي مل ام تاونس ثالث نم ةيلاتتم تارتفل
 قحيو .هتَّدم ءاھتنا خيرات نم رھشأ ةثالث لبق كلذو قافتالا ديدجت مدعب
 ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .تقو ِّيأ يف ةَّيقافتالا هذھ خسف قيرف يأل
 َّنأ دِّكؤي15/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2021/3084 .ل.م.ش ترفينوي ةكرشةَّيسنرف
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HELIOPOTASS
E S.A.S.

 يف انيدل لَّجسملاو ،24/6/2014 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع51432019-12-0620202020-12-31
مقرلا تحت ،5/4/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5143(
 دراولا ةدمسألا نم اھتاجوتنمل طقف نانبل يف اھل يرصح عِّزومك
 رخآ ىلإ تقو نم لدعت نأ نكمي امكً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ
 ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نيقيرفلا لبق نمً اّيِّطخ
 اھيلع عيقوتلا ذنم ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،24/6/2014 يف ةعقوم عيزوت
ً اّيئاقلت دَّدجت فوس .31/12/2016 ةياغل لوعفملا ةيراس لظتسو
 هرارقب رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبي مل ام تاونس ثالث نم ةيلاتتم تارتفل
 قحيو .هتَّدم ءاھتنا خيرات نم رھشأ ةثالث لبق كلذو قافتالا ديدجت مدعب
 ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .تقو ِّيأ يف ةَّيقافتالا هذھ خسف قيرف يأل
 َّنأ دِّكؤي4/12/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/17786 .ل.م.ش ترفينوي ةكرشةَّيسنرف

HELIOPOTASS
E S.A.S.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،24/6/2014 يف عَّقوملا51432018-12-2120192019-12-01
 يذلاو ،)5143( مقرلا تحت ،5/4/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا ةدمسألا نم اھتاجوتنمل طقف نانبل يف
 لبق نمً اّيِّطخ رخآ ىلإ تقو نم لدعت نأ نكمي امك ةدافإلابً اطبر
 ةعقوم عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نيقيرفلا
 لظتسو اھيلع عيقوتلا ذنم ذيفنتلا زِّيح لخدتو ،24/6/2014 يف
 تارتفلً اّيئاقلت دَّدجت فوس .31/12/2016 ةياغل لوعفملا ةيراس
 مدعب هرارقب رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبي مل ام تاونس ثالث نم ةيلاتتم
 يأل قحيو .هتَّدم ءاھتنا خيرات نم رھشأ ةثالث لبق كلذو قافتالا ديدجت
 دُّھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .تقو ِّيأ يف ةَّيقافتالا هذھ خسف قيرف
 َّنأ دِّكؤي17/12/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2018/19256 .ل.م.ش ترفينوي ةكرشةَّيسنرف

Miquel Y Costas 
& Miquel SA 

 قاروأ ةكلام اھتفصبو
فللا  "SMOKING"

 انيدل لجسملاو ،1/3/2015 نم ًءادتبا حلاّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع51572021-06-0120212022-04-25
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا يف

 هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5157( مــقرلا تحت ،25/4/2016
 ،يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينابسإلا ةكرشلا
 قوسلا لخاد "SMOKING" تاجوتنمل عِّزوملاو ،دروتسملاو
 نم ًءادتبا حلاص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ينانبللا

 اذھ قحلأ دقو ً.اّيئاقلت دَّدجي فوسو تاونس3 ةَّدملو1/3/2015
20/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2021/11839  يرجو يجوب ةكرشةَّينابسإ
& BOJI .م.م.ش بورغ

 JERRY GROUP 
L.R.A.S.
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Miquel Y Costas
& Miquel SA

 قاروأ ةكلام اھتفصبو
فللا "SMOKING"

 انيدل لجسملاو ،1/3/2015 نم ًءادتبا حلاّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع51572020-06-1720202021-04-25
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا يف

 هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5157( مــقرلا تحت ،25/4/2016
 ،يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينابسإلا ةكرشلا
 قوسلا لخاد "SMOKING" تاجوتنمل عِّزوملاو ،دروتسملاو
 نم ًءادتبا حلاص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ينانبللا

 اذھ قحلأ دقو ً.اّيئاقلت دَّدجي فوسو تاونس3 ةَّدملو1/3/2015
9/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/7599  يرجو يجوب ةكرشةَّينابسإ
& BOJI .م.م.ش بورغ

 JERRY GROUP 
L.R.A.S.

Miquel Y Costas 
& Miquel SA 

 قاروأ ةكلام اھتفصبو
فللا  "SMOKING"

 صاخلا لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/3/2015 نم ًءادتبا حلاّصلا51572019-04-2520192020-04-25
 مــقرلا تحت ،25/4/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا َّنأب ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5157(
 تاجوتنمل عِّزوملاو ،دروتسملاو ،يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبللا
"SMOKING" وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ينانبللا قوسلا لخاد 
 تاونس3 ةَّدملو1/3/2015 نم ًءادتبا حلاص باتك نع ةرابع
 بتاك ىدل قَّدصم رارقإب باتكلا اذھ قحلأ دقو ً.اّيئاقلت دَّدجي فوسو
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي24/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/7258  يرجو يجوب ةكرشةَّينابسإ
& BOJI .م.م.ش بورغ

 JERRY GROUP 
L.R.A.S.

Bentley Motors 
Limited

HOGGETT INVESTMENTS LIMITED لصألاب ةاَّمسملا51642019-04-0920192020-05-12
ROYCE -ROLLS ىلإ16/3/1971 خيراتب اھمسا ترَّيغ

MOTORS LIMITEDىلإ26/9/1986 خيراتب هرييغت َّمت يذلا 
ROYCE MOTOR CARS LIMITED-ROLLSَّمت يذلا 

ROYCE & -ROLLS ىلإ23/7/1999 خيراتب هرييغت
BENTLEY MOTOR CARS LIMITEDهرييغت َّمت يذلا 

 رييغت لكBentley Motors Limited ىلإ12/9/2002 خيراتب
 ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،21/3/2012 يف خَّرؤملا ،)رارقلً اقفو َّمت
 مقرلا تحت ،12/5/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا
ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5164(
 لبق نم دمتعملا يرصحلا عِّزوملاو دروتسملا تلازامو تناك

Bentley Motors Limitedرايغلا عطقو تاراَّيس ديروتل 
Bentleyنم عاطقنا نود كلذو ،ةَّينانبللا ةَّيروھمجلل 

 خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .31/12/1961
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو21/3/2012 يف
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي8/4/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/6415  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش
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Bentley Motors
Limited

 يف انيدل لَّجسملاو ،21/3/2012 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51642020-06-0320202021-05-12
 تحت ،12/5/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5164( مقرلا
 لبق نم دمتعملا يرصحلا عِّزوملاو دروتسملا تلازامو تناك ةَّينانبللا

Bentley Motors Limitedرايغلا عطقو تاراَّيس ديروتل 
Bentleyنم عاطقنا نود كلذو ،ةَّينانبللا ةَّيروھمجلل 

 خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .31/12/1961
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو21/3/2012 يف
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي19/5/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/6715  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش

Bentley Motors 
Limited

 نم(Bentley Motors Limited ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع51642021-05-2820212022-05-12
 PL, 3Crewe Cheshire CWI :اھناونع ،ةَّيناطيربلا ةَّيسنجلا

England، لصألاب ةاَّمسملا HOGGETT INVESTMENTS
 LIMITEDىلإ16/3/1971 خيراتب اھمسا ترَّيغ 

ROYCE MOTORS LIMITED-ROLLSهرييغت َّمت يذلا 
ROYCE MOTOR -ROLLS ىلإ26/9/1986 خيراتب

CARS LIMITEDىلإ23/7/1999 خيراتب هرييغت َّمت يذلا 
ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS -ROLLS

LIMITEDىلإ12/9/2002 خيراتب هرييغت َّمت يذلا Bentley 
Motors Limitedيف خَّرؤملا ،)رارقلً اقفو َّمت رييغت لك 

 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،21/3/2012
 تدافأ يذلاو ،)5164( مقرلا تحت ،12/5/2016 خيراتب يراجتلا
 تلازامو تناك ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب
 Bentley Motors لبق نم دمتعملا يرصحلا عِّزوملاو دروتسملا

Limitedرايغلا عطقو تاراَّيس ديروتل Bentleyةَّيروھمجلل 
 روكذملا دقعلا َّنإ .31/12/1961 نم عاطقنا نود كلذو ،ةَّينانبللا
 دُّھعتب قحلمو21/3/2012 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

2021/11568  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش
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Jaguar Cars
Exports Limited

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/8/1985 يف خَّرؤملا51672019-04-0920192020-05-12
 مــقرلا تحت ،12/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5167(
 نم اھتاجوتنم عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اعِّزوموً ادروتسم ةَّينانبللا
 دقعلا َّنإ .DaimlerوJaguar يتكرام نم اھرايغ عطقو تاراَّيسلا
 خَّرؤملا)Franchise( زايتمالا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ،يرسي هلوعفم َّنأ ربتعي وأ ،هلوعفم يرسي يذلاو ،1/8/1985 يف
 وأ َّالإ كلذ دعبً ايراس رمتسيو ،1985 بآ نم لوألا مويلا نمً ارابتعا
 باتكب دقعلا اذھ قحلأ دقو ،رخآلل قيرف اھيطعي راذنإ ةلھمب يھتني ىتح
 دقعلا نم ٌّلك قحلأ دقو لمعلا رارمتسا دِّكؤي12/2/1992 يف خَّرؤم
8/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلاو
 وأ دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/6414  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش

Jaguar Cars 
Exports Limited

 يف انيدل لجسملاو ،1/8/1985 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51672020-06-0320202021-05-12
 ،12/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5167( مــقرلا تحت
 عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اعِّزوموً ادروتسم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناطيربلا
Jaguar يتكرام نم اھرايغ عطقو تاراَّيسلا نم اھتاجوتنم
 زايتمالا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .Daimlerو
)Franchise(وأ ،هلوعفم يرسي يذلاو ،1/8/1985 يف خَّرؤملا 
 ،1985 بآ نم لوألا مويلا نمً ارابتعا ،يرسي هلوعفم َّنأ ربتعي
 قيرف اھيطعي راذنإ ةلھمب يھتني ىتح وأ َّالإ كلذ دعبً ايراس رمتسيو
 دِّكؤي12/2/1992 يف خَّرؤم باتكب دقعلا اذھ قحلأ دقو ،رخآلل
 ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلاو دقعلا نم ٌّلك قحلأ دقو لمعلا رارمتسا
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي19/5/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ وأ دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب

2020/6173  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش

Jaguar Cars 
Exports Limited

 يف انيدل لجسملاو ،1/8/1985 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51672021-05-2820212022-05-12
 ،12/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5167( مــقرلا تحت
 عيبل نانبل يف اھلً اديحوً اعِّزوموً ادروتسم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناطيربلا
Jaguar يتكرام نم اھرايغ عطقو تاراَّيسلا نم اھتاجوتنم
 زايتمالا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .Daimlerو
)Franchise(وأ ،هلوعفم يرسي يذلاو ،1/8/1985 يف خَّرؤملا 
 ،1985 بآ نم لوألا مويلا نمً ارابتعا ،يرسي هلوعفم َّنأ ربتعي
 قيرف اھيطعي راذنإ ةلھمب يھتني ىتح وأ َّالإ كلذ دعبً ايراس رمتسيو
 دِّكؤي12/2/1992 يف خَّرؤم باتكب دقعلا اذھ قحلأ دقو ،رخآلل
 ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلاو دقعلا نم ٌّلك قحلأ دقو لمعلا رارمتسا
 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ وأ دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

2021/11570  دارطو دعس ةكرشةَّيناطيرب
.ل.م.ش
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Bodywise (UK)
Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،14/4/2016 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع51722020-06-0320202021-05-24
 ،24/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5172( مــقرلا تحت
 ليثمتل ةَّيرصحلا قوقحلا هالعأ روكذملا ينانبُّللا َّلحملا ةَّيناطيربلا
 َّنإ .نانبل يفNatracare ةَّيئاسن ةَّيِّحص طوف نم تاجوتنملا عيزوتو
 يرصح ضيوفتو ليثمت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا

 ىدل قَّدصم دھعتب ريخألا اذھ قحلأ دقو ؛14/4/2016 يف رداص
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/6759  يراجِّتلا لحملاةَّيناطيرب
MEDICALTRUST

LB((

Bodywise (UK) 
Ltd

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،14/4/2016 يف رداّصلا51722019-05-2820192019-06-07
 مــقرلا تحت ،24/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 َّلحملا ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5172(
نم تاجوتنملا عيزوتو ليثمتل ةَّيرصحلا قوقحلا هالعأ روكذملا ينانبُّللا
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يفNatracare ةَّيئاسن ةَّيِّحص طوف
 يف رداص يرصح ضيوفتو ليثمت باتك نع ةرابع وھ

 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب ريخألا اذھ قحلأ دقو ؛14/4/2016
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي28/5/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/8576  يراجِّتلا لحملاةَّيناطيرب
MEDICALTRUST

LB((

BEAUTYGE 
BRANDS USA, 

Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،10/12/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51752020-06-1920202021-05-27
 ،27/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5175( مــقرلا تحت
 عئاضبلل يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا
 نانبل يفAMERICAN CREW ةَّيراجِّتلا ةمالعلل ةلماحلا
 ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .قارعلاو
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،10/12/2015 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/7782  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

BEAUTYGE 
BRANDS USA, 

Inc.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،10/12/2015 يف خَّرؤملا51752019-05-2320192020-05-27
 مــقرلا تحت ،27/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5175(
 ةمالعلل ةلماحلا عئاضبلل يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا
 دقعلا َّنإ .قارعلاو نانبل يفAMERICAN CREW ةَّيراجِّتلا
 يف خَّرؤم ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،10/12/2015
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/5/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/8324  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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BEAUTYGE,
S.L.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،10/12/2015 يف خَّرؤملا51762019-05-2320192020-05-27
 مــقرلا تحت ،27/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا َّنأب ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5176(
 تامالعلل ةلماحلا عئاضبلل يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا
 و ،INTRAGEN، REVLON PROFESSIONAL ةَّيراجِّتلا

OROFLUIDOوھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .قارعلاو نانبل يف 
 قحلمو ،10/12/2015 يف خَّرؤم ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع
 َّنأ دِّكؤي22/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/8322  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّينابسإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

BEAUTYGE, 
S.L.

 يف انيدل لجسملاو ،10/12/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51762020-06-1920202021-05-27
 ،27/5/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5176( مــقرلا تحت
 ةلماحلا عئاضبلل يرصحلاو ديحولا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب
REVLON PROFESSIONAL، ةَّيراجِّتلا تامالعلل

INTRAGEN، و OROFLUIDOدقعلا َّنإ .قارعلاو نانبل يف 
 يف خَّرؤم ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلمو ،10/12/2015
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/7781  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّينابسإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

FCA (FIAT 
CHRYSLER 

AUTOMOBILES
) Italy S.p.A.

 يف انيدل لجسملاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا باتك51812020-06-0820202021-06-01
 ،1/6/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ىلع ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تقفاو يذلاو ،)5181( مــقرلا تحت
 ريغ نانبل يف دقعلا تاجوتنمل رخآ دروتسم وأ/و عِّزوم نييعت مدع
 ةَّيقافِّتالا ذافن خيرات نمً اءدب تاونس سمخ ةَّدمل كلذو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 رثكأ وأ دحاو أرطي مل ام)ةَّيرصحلا ةَّدم(9/7/2015 يف ةخَّرؤملا
 ىلع َّصن يذلاو ،هالعأ هيلإ راشملا باتكلا يف ةروكذملا فورظلا نم
 رايغلا عطقو تاراَّيسلا ةمدخو عيب باتك وھو ،اھريغو ماكحألا هذھ

Alfa Rome، نايرس أدبي يذلاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا 
  باتكلا اذھ قحلأ دقو .9/7/2015 نمً ارابتعا ّيعجر لكشب هلوعفم
 َّنأ دكؤي29/5/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/6981  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL
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FCA (FIAT
CHRYSLER

AUTOMOBILES
) Italy S.p.A.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا51812018-12-1120182019-06-01
 مــقرلا تحت ،1/6/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 نييعت مدع ىلع ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تقفاو يذلاو ،)5181(
 ةكرَّشلا ريغ نانبل يف دقعلا تاجوتنمل رخآ دروتسم وأ/و عِّزوم
 ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا ذافن خيرات نمً اءدب تاونس سمخ ةَّدمل كلذو ةَّينانبُّللا
 نم رثكأ وأ دحاو أرطي مل ام)ةَّيرصحلا ةَّدم(9/7/2015 يف
 هذھ ىلع َّصن يذلاو ،هالعأ هيلإ راشملا باتكلا يف ةروكذملا فورظلا
 Alfa رايغلا عطقو تاراَّيسلا ةمدخو عيب باتك وھو ،اھريغو ماكحألا

Rome، هلوعفم نايرس أدبي يذلاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا 
 دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .9/7/2015 نمً ارابتعا ّيعجر لكشب
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2018/18426  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL

FCA (FIAT 
CHRYSLER 

AUTOMOBILES
) Italy S.p.A.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا51812019-05-0920192020-06-01
 مــقرلا تحت ،1/6/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 نييعت مدع ىلع ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تقفاو يذلاو ،)5181(
 ةكرَّشلا ريغ نانبل يف دقعلا تاجوتنمل رخآ دروتسم وأ/و عِّزوم
 ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا ذافن خيرات نمً اءدب تاونس سمخ ةَّدمل كلذو ةَّينانبُّللا
 نم رثكأ وأ دحاو أرطي مل ام)ةَّيرصحلا ةَّدم(9/7/2015 يف
 هذھ ىلع َّصن يذلاو ،هالعأ هيلإ راشملا باتكلا يف ةروكذملا فورظلا
 Alfa رايغلا عطقو تاراَّيسلا ةمدخو عيب باتك وھو ،اھريغو ماكحألا

Rome، هلوعفم نايرس أدبي يذلاو ،23/12/2015 يف خَّرؤملا 
 دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .9/7/2015 نمً ارابتعا ّيعجر لكشب
 ةقالعلا َّنأ دكؤي8/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/7778  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL
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Jordan
Insecticides and
Agro Treatment
Manufacturing

Company

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل ةلجسملاو ،9/4/2008 يف ةخَّرؤملا51842019-06-2120192020-06-06
 نأ دعبو ،)5184( مقرلا تحت ،6/6/2016 خيراتب ،يراجتلا ليثمتلا
 قحلا ةَّينانبُّللا ةكرشلا ةَّيندرألا ةكرَّشلا اھبجومب تحنم دق تناك
 نم اھتاجتنم عيزوتل ليوحتلل لباقلا ريغو نانبل يف يرصحلا
 ةكرش لبق نم ةدَّوزملا لامعتسالل ةزھاجلا ةَّيعارزلا تاَّيواميكلا

Bayer CropScience AGيھ يتلاو ةَّيندرألا ةكرشلا ىلإ 
 يف اھركذ ىرج تاجتنملا هذھو ،ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ اھدِّوزت اھرودب
 تاكراملا لامعتسال يرصحلا قحلاو ،ةدافإلابً اطبر ةقفرملا ةحئاللا
 هذھ ىلع ةيلاَّتلا تاليدعَّتلاب تماق ،ةحئاللا هذھ يف ةدَّدحملا ةلَّجسملا
:ةَّيقافِّتالا

 رمتسيو2008 ناسين9 نمً ارابتعا قافِّتالا اذھ لوعفم يرسي-1
9 ةياغل                             تاونس سمخ نم ةَّيلَّوأ ةرتفل هلوعفم
 نم ةقحال تارتفلً اّيئاقلت قافِّتالا دَّدجي ،ةرتفلا هذھ دعبو .2013 ناسين
 لبق ديدجَّتلا مدعب هرارقب رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبي مل ام ،تاونس سمخ
.قافِّتالا ءاھتنا

.تاجتنملا ةمئاق نم) WG75 Nativo(13 مقر جتنملا لازي-2
 Propamocarb(Previcur Energy SC جتنملا فاضُي-3

l/g530  HCl (؛
 ىلإ1 ةفاضإ" / باتك بجومب تَّمت هالعأ اھيلإ راشملا تاليدعَّتلا َّنإ
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،16/5/2014 يف خَّرؤم "قافِّتا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/9687 .ل.م.ش ترفينوي ةكرشةَّيندرأ
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Jordan
Insecticides and
Agro Treatment
Manufacturing

Company

 ِّلجسلا يف انيدل ةلجسملاو ،9/4/2008 يف ةخَّرؤملا عيزوتلا ةَّيقافِّتا51842020-09-0720202021-06-06
 مقرلا تحت ،6/6/2016 خيراتب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا
 ةكرشلا ةَّيندرألا ةكرَّشلا اھبجومب تحنم دق تناك نأ دعبو ،)5184(
 اھتاجتنم عيزوتل ليوحتلل لباقلا ريغو نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبُّللا
 ةكرش لبق نم ةدَّوزملا لامعتسالل ةزھاجلا ةَّيعارزلا تاَّيواميكلا نم

Bayer CropScience AGيھ يتلاو ةَّيندرألا ةكرشلا ىلإ 
 يف اھركذ ىرج تاجتنملا هذھو ،ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ اھدِّوزت اھرودب
 ةكرَّشلا اھبجومب تحنم دق تناك نأ دعبو ً،اطبر ةقفرملا ةحئاللا
 ةلَّجسملا تاكراملا لامعتسال يرصحلا قحلا ةَّينانبُّللا ةكرشلا ةَّيندرألا
:ةَّيقافِّتالا هذھ ىلع ةيلاَّتلا تاليدعَّتلاب تماق ،ةحئاللا هذھ يف ةدَّدحملا

 رمتسيو2008 ناسين9 نمً ارابتعا قافِّتالا اذھ لوعفم يرسي-1
 هذھ دعبو .2013 ناسين9 ةياغل تاونس سمخ نم ةَّيلَّوأ ةرتفل هلوعفم
 غلبي مل ام ،تاونس سمخ نم ةقحال تارتفلً اّيئاقلت قافِّتالا دَّدجي ،ةرتفلا
.قافِّتالا ءاھتنا لبق ديدجَّتلا مدعب هرارقب رخآلا نيقيرفلا دحأ

.تاجتنملا ةمئاق نم) WG75 Nativo(13 مقر جتنملا لازي-2
 Propamocarb (Previcur Energy SC جتنملا فاضُي-3

l/g530 HCl (؛
 ىلإ1 ةفاضإ" / باتك بجومب تَّمت هالعأ اھيلإ راشملا تاليدعَّتلا َّنإ
 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .16/5/2014 يف خَّرؤم "قافِّتا

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب9/4/2008
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/9/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/12613 .ل.م.ش ترفينوي ةكرشةَّيندرأ

JSC “Moscow 
Brewing 

Company”

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/12/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع51922019-08-0920192020-06-21
 خيراتب ،)5192( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 نم تاجوتنملا ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا هبجومب عيبت يذلاو ،21/6/2016
 دقعلا َّنإ .نانبل يف طقف اھقيوستو اھعيزوتل ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةريبلا
 ،1/12/2015 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةحلاص يھو ،نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت خيرات ذنم ذيفنتلا زِّيح لخدتو
 قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق يھو ،31/12/2025 ةياغل
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي1/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/12053  .م.م.ش دھف تيميتلأ ةكرشةَّيسور
ULTIMATE 

L.R.A.FAHED S.
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IQ 4 YOU
GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،28/6/2010 يف خَّرؤملا51942019-07-0420192019-02-22
 مــقرلا تحت ،22/6/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةسَّسؤملا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5194(
 قرشلا نادلب ةفاك يفFLASH اھتاجوتنملً اّيرصحً اليكو ةَّينانبللا
 ،رصمو ،ندرألاو ،قارعلاو ،ايروسو ،نانبلً اصوصخو طسوألا
 تاجوتنملا هذھ ءاطعإ مدعب ةَّيناملألا ةكرشلا مزتلتو اذھ ،نيرحبلاو
 تاَّيبلطب ةَّينانبللا ةسسؤملا موقت املاط اھسفن قوسلا يف رخآ قيرف ِّيأل
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ةعباتتم

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،28/6/2010
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/4/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/10283  ايمر يبأ لاشيم ةسَّسؤمةَّيناملأ
ةراجتلل

IQ 4 YOU 
GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،28/4/2009 يف خَّرؤملا51952019-07-0420192020-06-22
 مــقرلا تحت ،22/6/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةسَّسؤملا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5195(
Energy XXLوEnergy XXL اھتاجوتنملً اّيرصحً اليكو ةَّينانبللا

 Vodka Mixناريإو ،يبدو ،قارعلاو ،ايروسو ،نانبل يف، 
 ءاطعإ مدعب ةَّيناملألا ةكرشلا مزتلتو اذھ ،نيرحبلاو ،رصمو ،ندرألاو
 ةسسؤملا موقت املاط اھسفن قوسلا يف رخآ قيرف ِّيأل تاجوتنملا هذھ
 باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ةعباتتم تاَّيبلطب ةَّينانبللا
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،28/4/2009 يف خَّرؤم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/4/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/102825  ايمر يبأ لاشيم ةسَّسؤمةَّيناملأ
ةراجتلل
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FH
ORTHOPEDIC

S SAS

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،21/6/2016 يف عَّقوملا52352018-10-1620182019-06-21
 يذلاو ،)5235( مقرلا تحت  ،8/9/2016خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك
 عرزلل ةزھاجلا ةَّيعانطصالا ءاضعألا عيزوت نامضل هل يرصح
 اھيِّطغي يتلا ةعبَّسلا تاصُّصخَّتلا لصأ نم ةسمخ يف مدختست تادعمو
 ،ةَّيولعلا فارطألا ،ةطبرألا ةعارز ،ةبكرلا ،كرولا( يھو عِّنصملا
 ماعلا لالخ ،يلي امك ةجردملاو ،ةلِّصلا تاذ ةَّيمظعلا لئادبلاو ةطبرألا
:لَّوألا
- )/HNG(N GO ’HIP: se de hancheèProth

ATLANTE
- EUROCER, CEMFIX,: ciment/Substituts osseux

, CEMSTOP20 GENTAFIX, F
- FHK: se de genouèProth
- ARROW: paule’ése dèProth
- TLS: Ligamentoplastie
 همساب ،عِّنصملا نم ةرشابم اھيلإ راشملا تاجتنملا عِّزوملا يرتشي
 يضارألا ىلع نوميقي نيمدختسم ىلإ اھعيبيل ،صاخلا هباسح ىلعو
ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .صاخلا هباسح ىلعو همساب ةَّينانبللا
ً ارابتعا ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،21/6/2016 يف عَّقوم عيزوت دقع نع
 دعب .تاونس ثالث ةَّدمل لوعفملا يراس ىقبيو .هعيقوت خيرات نم
 .ةَّيفاضإ تاونس ثالث ةَّدمل دقعلا اذھ ديدجت نكمي ،ةَّدملا هذھ ءاضقنا
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قِحلأ دقو ً.اقبسم ءاھنإلل لباق وھو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2018/14506  يجولونكت ديمورب ةكرشةَّيسنرف
 Promed .م.م.ش

Technology sarl
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NUTREOV
PHYSCIENCE

S.A.R.L.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،2/7/2016 يف  عَّقوملا52602018-11-0120182019-11-03
 يذلاو ،)5260( مقرلا تحت ،3/11/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 يرصحلا عيزوَّتلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 ةحئَّاللا يف اھركذ دراولا تاجتنملل نانبل يف يصخَّشلاو رشابملا
 اھيلإ راشملا ،ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا َّنأً املع .) 1Annex(ً اطبر ةقفرملا
 تارضحتسملاو ليمجَّتلا تارضحتسم يف ةصِّصختم يھ ،هالعأ
 نانبل يف تاجتنملا هذھ قيوست نكمي الو .ةَّينالديصاربلاو ةَّينالديَّصلا
 ةَّيسنرفلا ةكرَّشلل ةعباَّتلا ةزَّيمملا تامالعلاو تاكراملا مساب َّالإ
 َّنإ .) 2Annex(ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولاو ،ةروكذملا
 يف عَّقوم يرصح عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا

 يھتنيل1/9/2015 نم ًءادتبا تاونس سمخ ةَّدمل مربمو2/7/2016
 نيتنس نم تارتفلً اّينمض اھدعب دقعلا اذھ دَّدجيو .31/8/2020 يف
 راذنإ بجومب ديدجَّتلا نيقيرفلا دحأ ضفر لاح يف الإ اھنم ةدحاولا
 دقعلا اذھ قحلأ دقو ً.اروف ءاھنإللً الباق روكذملا دقعلا نوكيو .يِّطخ
 دِّكؤي31/10/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2018/15845  زلشنسإ ثلھ ةكرشةَّيسنرف
 Health .ل.م.ش
L.A.Essentials S.
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

FCA Italy S.p.A.
(dba FIAT
GROUP

AUTOMOBILES
S.p.A.)

 يف انيدل لجسملاو ،4/7/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع52612020-12-0220202021-11-04
 ،4/11/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 نم ٍّلك عم ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5261( مــقرلا تحت
 يف اھيلإ راشملاو(Saad & Trad sal .ل.م.ش دارطو دعس ةكرش
 .ل.م.ش ينابموك فيتوموتوأ روغرغ ةكرشو)دِروتسملاب يلي ام

GARGOUR AUTOMOTIVE COMPANY SAL ، 
 امھناونع()اھل لَزانتملاب يلي ام يف اھيلإ راشملاو( هالعأ ةروكذملا
 دعس ةيانب ،رھنلا شبنروك ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل :يلاوَّتلا ىلع
 هردنأ ةيانب ،ماعلا قيرَّطلا ،حاَّيشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل و ،دارطو
 ا ةكرَّشلا هيف تقفاوو)877222/01 :.ـھ ،لَّوألا قباَّطلا ،سلوب
 تاَّيقافِّتا" نع  دروتسملا لزانتو لقن ىلع ،هالعأ اھيل راشملا ،ةَّيلاطيإل

FIAT" دعي مل دِروتسملا َّنأ ىلع قافِّتالا ىرج ةَّصاخو ،اھل لَزانتملل 
 ةفيفخلا ةَّيراجِّتلاFiat تايلآلو ،باَّكُّرللFiat تاراَّيسل دِروتسملا
 يف اھل ةدئاعلا رايغلا عطقو)Fiat Professionalـب مويلا ةاَّمسملا(
 َّلك َّنأو ،اھل ةدئاعلا رايغلا عطقوABARTH تايلآً اضيأو ،نانبل
 "FIAT تاَّيقافِّتا" يف ةدراولا دِروتسملا تامازتلاو ،دئاوف ،قوقح
 ،"FIAT تاَّيقافِّتا" َّنإ .اھل لَزانتملا حلاصل اھنع لَزانتُيو لَقنت فوس
 "ديحولا زايتمالا بحاص ةَّيقافِّتا" :اھب دَصقُي هالعأ ،اھيلإ راشملا
 ةديدج ةَّيقافِّتا"ـب قحال تقو يف ةدَّدجملاو ،10/2/1961 يف ةخَّرؤملا
 ةَّيقافِّتا"و ،1/1/1968 يف ةخَّرؤملا "ديحولا زايتمالا بحاصل
 دق تناك يتلاو ،15/10/2010 يف ةخَّرؤملا "عيزوَّتلاو داريتسالا
 دِروتسملا ،هالعأ اھيلإ راشملا ،ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا اھبجومب تنَّيع
 داريتسا ةَّيلوؤسم عم ،نانبل يفABARTHـل ضَّوفم دِروتسمك
 .)ةَّيلصألا رايغلا عطقو ةَّيلآلا دقعلا تابكرم ينعت يتَّلا( دقعلا فانصأ
 نم اھئاھنإ ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبت ةَّيقافِّتالا هذھ َّنأ ىلإ ةراشإلا عم
 دقع َّنإ .اھداوملً اقفو قبسملا ءاھنإلا ةاعارم عم ،نيقيرفلا دحأ لبق
 خَّرؤم لزانت كص نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا ّيراجِّتلا ليثمَّتلا
 نمً ارابتعا لوعفملا ذفانوً احلاص حبصي فوسو ،4/7/2016 يف
 ةلافكلا ،هالعأ اھيلإ َراشملا ،َةَّيلاطيإلا َةكرَّشلا اھل ِلَزانتملا ميلست خيرات
 ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .2016 بآ30 نمً ارابتعا يأ ،ةَّيفرصملا
 ىدل قدصم دھعتب  هالعأ ةروكذملاو ،15/10/2010 يف ةخَّرؤملا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي6/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/21021  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

FCA Italy S.p.A.
(dba FIAT
GROUP

AUTOMOBILES
S.p.A.)

 يف انيدل لجسملاو ،4/7/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع52612019-11-0720192020-11-04
 ،4/11/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 نم ٍّلك عم ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5261( مــقرلا تحت
 يف اھيلإ راشملاو(Saad & Trad sal .ل.م.ش دارطو دعس ةكرش
 .ل.م.ش ينابموك فيتوموتوأ روغرغ ةكرشو)دِروتسملاب يلي ام

GARGOUR AUTOMOTIVE COMPANY SAL ، 
 امھناونع()اھل لَزانتملاب يلي ام يف اھيلإ راشملاو( هالعأ ةروكذملا
 دعس ةيانب ،رھنلا شبنروك ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل :يلاوَّتلا ىلع
 هردنأ ةيانب ،ماعلا قيرَّطلا ،حاَّيشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل و ،دارطو
 ا ةكرَّشلا هيف تقفاوو)877222/01 :.ـھ ،لَّوألا قباَّطلا ،سلوب
 تاَّيقافِّتا" نع  دروتسملا لزانتو لقن ىلع ،هالعأ اھيل راشملا ،ةَّيلاطيإل

FIAT" دعي مل دِروتسملا َّنأ ىلع قافِّتالا ىرج ةَّصاخو ،اھل لَزانتملل 
 ةفيفخلا ةَّيراجِّتلاFiat تايلآلو ،باَّكُّرللFiat تاراَّيسل دِروتسملا
 يف اھل ةدئاعلا رايغلا عطقو)Fiat Professionalـب مويلا ةاَّمسملا(
 َّلك َّنأو ،اھل ةدئاعلا رايغلا عطقوABARTH تايلآً اضيأو ،نانبل
 "FIAT تاَّيقافِّتا" يف ةدراولا دِروتسملا تامازتلاو ،دئاوف ،قوقح
 ،"FIAT تاَّيقافِّتا" َّنإ .اھل لَزانتملا حلاصل اھنع لَزانتُيو لَقنت فوس
 "ديحولا زايتمالا بحاص ةَّيقافِّتا" :اھب دَصقُي هالعأ ،اھيلإ راشملا
 ةديدج ةَّيقافِّتا"ـب قحال تقو يف ةدَّدجملاو ،10/2/1961 يف ةخَّرؤملا
 ةَّيقافِّتا"و ،1/1/1968 يف ةخَّرؤملا "ديحولا زايتمالا بحاصل
 دق تناك يتلاو ،15/10/2010 يف ةخَّرؤملا "عيزوَّتلاو داريتسالا
 دِروتسملا ،هالعأ اھيلإ راشملا ،ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا اھبجومب تنَّيع
 داريتسا ةَّيلوؤسم عم ،نانبل يفABARTHـل ضَّوفم دِروتسمك
 .)ةَّيلصألا رايغلا عطقو ةَّيلآلا دقعلا تابكرم ينعت يتَّلا( دقعلا فانصأ
 نم اھئاھنإ ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبت ةَّيقافِّتالا هذھ َّنأ ىلإ ةراشإلا عم
 دقع َّنإ .اھداوملً اقفو قبسملا ءاھنإلا ةاعارم عم ،نيقيرفلا دحأ لبق
 خَّرؤم لزانت كص نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا ّيراجِّتلا ليثمَّتلا
 نمً ارابتعا لوعفملا ذفانوً احلاص حبصي فوسو ،4/7/2016 يف
 ةلافكلا ،هالعأ اھيلإ َراشملا ،َةَّيلاطيإلا َةكرَّشلا اھل ِلَزانتملا ميلست خيرات
  ّكَّصلا اذھ قحلأ دقو .2016 بآ30 نمً ارابتعا يأ ،ةَّيفرصملا
 َّنأ دكؤي16/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 تلاز ام ّكَّصلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/16049  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

FCA Italy S.p.A.
(dba FIAT
GROUP

AUTOMOBILES
S.p.A.)

 صاخلا لجسلا يف انيدل لجسملاو ،4/7/2016 يف خَّرؤملا52612018-12-1120182019-11-04
 مــقرلا تحت ،4/11/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 دعس ةكرش نم ٍّلك عم ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5261(
 يلي ام يف اھيلإ راشملاو(Saad & Trad sal .ل.م.ش دارطو
 .ل.م.ش ينابموك فيتوموتوأ روغرغ ةكرشو)دِروتسملاب

GARGOUR AUTOMOTIVE COMPANY SAL ، 
 امھناونع()اھل لَزانتملاب يلي ام يف اھيلإ راشملاو( هالعأ ةروكذملا
 دعس ةيانب ،رھنلا شبنروك ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل :يلاوَّتلا ىلع
 هردنأ ةيانب ،ماعلا قيرَّطلا ،حاَّيشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل و ،دارطو
 ا ةكرَّشلا هيف تقفاوو)877222/01 :.ـھ ،لَّوألا قباَّطلا ،سلوب
 تاَّيقافِّتا" نع  دروتسملا لزانتو لقن ىلع ،هالعأ اھيل راشملا ،ةَّيلاطيإل

FIAT" دعي مل دِروتسملا َّنأ ىلع قافِّتالا ىرج ةَّصاخو ،اھل لَزانتملل 
 ةفيفخلا ةَّيراجِّتلاFiat تايلآلو ،باَّكُّرللFiat تاراَّيسل دِروتسملا
 يف اھل ةدئاعلا رايغلا عطقو)Fiat Professionalـب مويلا ةاَّمسملا(
 َّلك َّنأو ،اھل ةدئاعلا رايغلا عطقوABARTH تايلآً اضيأو ،نانبل
 "FIAT تاَّيقافِّتا" يف ةدراولا دِروتسملا تامازتلاو ،دئاوف ،قوقح
 ،"FIAT تاَّيقافِّتا" َّنإ .اھل لَزانتملا حلاصل اھنع لَزانتُيو لَقنت فوس
 "ديحولا زايتمالا بحاص ةَّيقافِّتا" :اھب دَصقُي هالعأ ،اھيلإ راشملا
 ةديدج ةَّيقافِّتا"ـب قحال تقو يف ةدَّدجملاو ،10/2/1961 يف ةخَّرؤملا
 ةَّيقافِّتا"و ،1/1/1968 يف ةخَّرؤملا "ديحولا زايتمالا بحاصل
 دق تناك يتلاو ،15/10/2010 يف ةخَّرؤملا "عيزوَّتلاو داريتسالا
 دِروتسملا ،هالعأ اھيلإ راشملا ،ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا اھبجومب تنَّيع
 داريتسا ةَّيلوؤسم عم ،نانبل يفABARTHـل ضَّوفم دِروتسمك
 .)ةَّيلصألا رايغلا عطقو ةَّيلآلا دقعلا تابكرم ينعت يتَّلا( دقعلا فانصأ
 نم اھئاھنإ ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبت ةَّيقافِّتالا هذھ َّنأ ىلإ ةراشإلا عم
 دقع َّنإ .اھداوملً اقفو قبسملا ءاھنإلا ةاعارم عم ،نيقيرفلا دحأ لبق
 خَّرؤم لزانت كص نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا ّيراجِّتلا ليثمَّتلا
 نمً ارابتعا لوعفملا ذفانوً احلاص حبصي فوسو ،4/7/2016 يف
 ةلافكلا ،هالعأ اھيلإ َراشملا ،َةَّيلاطيإلا َةكرَّشلا اھل ِلَزانتملا ميلست خيرات
  ّكَّصلا اذھ قحلأ دقو .2016 بآ30 نمً ارابتعا يأ ،ةَّيفرصملا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
.ةمئاق تلاز ام ّكَّصلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2018/18427  فيتوموتوأ روغرغ ةكرشةَّيلاطيإ
 .ل.م.ش ينابموك

GARGOUR 
AUTOMOTIVE 

COMPANY SAL
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

TBS biometrics52742018-12-1720182019-11-23ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع ءاقل                                   
TBS biometrics)اھناونع ،ةِّيرسيوّسلا ةّيسنجلا نم: 

Pf-8808 CH2 Rietbrunnen نffikon Switzerland، 
 ةَّيويحلا تاَّيئاصحإلا لاجم يف ةدئاَّرلا ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا اھَّنأ امبو
 ةديرفلا ةَّيسمالَّتلا ريغ ريوصَّتلا ايجولونكت تأشنأ يتَّلا ةكرَّشلاو
 ،20/6/2016 يف خَّرؤملا ،)داعبألا ةَّيثالُّثلا ةَّينقِّتلاب عبصإلا ةطساوب
 مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو
 هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،23/11/2016 خيراتب ،)5274(
 ديحولا عِّزوملاو كيرَّشلا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيرسيوسلا ةكرشلا
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ،نانبل يف اھلبق نم بَّردملاو دَمتعملا
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،20/6/2016 يف خَّرؤم باتك نع
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي14/12/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2018/18853  تنمبيوكا متسيس ةكرشةَّيرسيوس
 زسيفرس نشيكينوموكيليت
 ستيس– .ل.م.ش

Systems 
Equipment 

Telecommunicatio
-n Services Sal 

SETS

BEAUTE 
PRESTIGE 

INTERNATION
AL

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،13/10/2016 يف خَّرؤملا52752019-01-1520182019-11-24
 مــقرلا تحت ،24/11/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
  ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5275(
 تاجتنمو تاروطعلا قيوستل نانبل يف يرصحلا اھعِّزومً اّيلاح يھ
 دقعللً اقبطDOLCE&GABBANA ةكرام نم مسجلاب ةيانعلا
 يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ .31/12/2019 ةياغل نيقيرفلا نيب يراَّسلا
 قدصم دھعتب تقحلأ ةدافإ نع ةرابع وھ13/10/2016 يف خَّرؤملا
 ةقالعلا َّنأ دكؤي11/1/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةدافإلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/898  قيوستل ةمّظنملا ةكرَّشلاةَّيسنرف
)مود( ةمخفلا فانصألا

 .م.م.ش
DISTRIBUTING 

ORGANIZATION 
FOR THE 

MARKETING OF 
EXCLUSIVITIES

SARL) DOME(
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ةكرش Nine West

Holdings, Inc.
ةكرشو Nine West

Development
LLC

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/9/2016 يف خَّرؤملا52822019-01-2320182019-12-01
 مــقرلا تحت ،1/12/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ناتَّيكريمألا ناتكرَّشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5282(
ةصَّخرملا ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لامعتسالً اّيرصحً اصيخرت ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
)NINE WEST(ةلمجلابو ةئزجَّتلاب عيبلا تاَّيلمعب قَّلعتي ام ِّلك يف 
ًاّيرصح ةصَّخرملا تاجتنملا َّنإ .نانبل يفً اّيرصح ةصَّخرملا تاجتنملل
 يتَّلا ةريغَّصلا ةَّيدلجلا تاجتنملاو ،بئاقحلاو ،ةَّيئاسِّنلا ةيذحألا يھ
.ةصَّخرملا ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت
 يف عيبلل ضرعب ةَّينانبللا ةكرَّشلا ةبلاطم يف هِّقحب صِّخرملا ظفتحي
 ريغ ةيذحألا تاجتنم ضعب رخآل تقو نمو ةئزجَّتلاب عيبلا تَّالحم
 ةلوقعم ةروصب ةَّيرورض نوكت صِّخرملا داقتعاب يتَّلاو ةَّيرصحلا
.ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةروصوNine West ةعومجم ليثمتل
 يف عيبلل ضرعب ةَّينانبللا ةكرَّشلا ةبلاطم يف هِّقحب صِّخرملا ظفتحي امك
 ةَّيرصحلا ريغ تاجتنملا ضعب رخآل تقو نمو ةئزجَّتلاب عيبلا تَّالحم
 ةروصب ةَّيرورض نوكت صِّخرملا داقتعاب يتَّلاو ،ةيذحألا ءانثتساب
.ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةروصوNine West ةعومجم ليثمتل ةلوقعم
 ةيذحألا تَّالحم ربع ةئزجَّتلاب عيب تاَّيلمعب ةَّينانبللا ةكرَّشلا موقتو
 يتَّلاوNine West ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا تاراوسسكألاو
 ؛ةَّينانبللا ةكرَّشلا اھلغشت
 ةخَّرؤم "نانبلل صيخرت ةَّيقافِّتا" نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ةَّينانبللا ةكرَّشللو .تاونس سمخ نم ةَّيساسأ ةَّدملو ،20/9/2016 يف
 ؛طورشب تاونس سمخ غلبت ةَّيفاضإ ةَّدمل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت رايخ
 بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو .ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتال ا هذھ نوكتو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/1432  بورغ لياتير ةكرشةَّيكريمأ
 RETAIL .ل.م.ش
L.R.A.GROUP S.

LAURENDOR, 
S.L.

 صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/7/2016 نم ًءادتبا حلاّصلا52872018-12-1720182019-12-09
 ،)5287( مقرلا تحت ،9/12/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب
 ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدافأو تنلعأ دق تناك يذلاو
 فانصألا نم تاجوتنملا ةَّفاكل نانبل يف يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا

LAUKROM، LAURENDOR، STAGE LINE. تدافأ امك
 يف رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعت نل اھَّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّينابسإلا ةكرَّشلا
 ةطساوب وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب تاجتنملا عيبت نلو ،نانبل
 نييعت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ءاكرُّشلا دحأ
 اذھ قحلأ دقو ،30/6/2021 ةياغلو1/7/2016 نم حلاص ضيوفتو
14/12/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2018/18858  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّينابسإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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LAURENDOR,
S.L.

 انيدل لَّجسملاو ،1/7/2016 نم ًءادتبا حلاّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع52872020-01-1520192020-12-09
 تحت ،9/12/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف
 ةكرشلا هبجومب تدافأو تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5287( مقرلا
 ةَّفاكل نانبل يف يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابسإلا
LAURENDOR، STAGE LINE، فانصألا نم تاجوتنملا

LAUKROM. نل اھَّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّينابسإلا ةكرَّشلا تدافأ امك 
 وأ ةرشابم ةروصب تاجتنملا عيبت نلو ،نانبل يف رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعت
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ءاكرُّشلا دحأ ةطساوب وأ ةرشابم ريغ
 ةياغلو1/7/2016 نم حلاص ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع

 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ،30/6/2021
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/12/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/678  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّينابسإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

LAURENDOR, 
S.L.

 انيدل لَّجسملاو ،1/7/2016 نم ًءادتبا حلاّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع52872020-12-1420202021-06-30
 تحت ،9/12/2016 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف
 ةكرشلا هبجومب تدافأو تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5287( مقرلا
 ةَّفاكل نانبل يف يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابسإلا
LAURENDOR، STAGE LINE، فانصألا نم تاجوتنملا

LAUKROM. نل اھَّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّينابسإلا ةكرَّشلا تدافأ امك 
 وأ ةرشابم ةروصب تاجتنملا عيبت نلو ،نانبل يف رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعت
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ءاكرُّشلا دحأ ةطساوب وأ ةرشابم ريغ
 ةياغلو1/7/2016 نم حلاص ضيوفتو نييعت باتك نع ةرابع

 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ،30/6/2021
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/12/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/22301  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّينابسإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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Monnalisa SpA52902018-12-1020182019-06-21صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،6/10/2016 خيراتب رداّصلا 
 مــقرلا تحت ،15/12/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5290(
 تاجوتنمل نانبل يف ّيلحملا قوُّسلا يف اھل يرصح ليكوك

Monnalisa، نيذَّلا)ثانإلاو روكّذلا( دالوألل ةسبلأ نع ةرابع يھو 
 :ةيلاَّتلا تاكراملا ءامسأ تحت ،ةنس16و0 نيب مھرامعأ حوارتت

HITCH ، NY&LON، JAKIOO، MONNALISA
HICKER)تاَّيلمعو لامعأب رشابم لكشب ةطبترم تاجوتنم ةَّيأ وأ 

 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)ةروكذملا تاكراملل زايتمالا
 ةَّيرصحلا َّنأب دافأ ،6/10/2016 خيراتب رداص يرصح عيزوت باتك
 باتكلا اذھ دَّدجيو ؛2019 فيص/عيبر ةليكشت ميلست نيحل ُّرمتست
 دحأ غلبأ لاح يف َّالإ بقاعَّتلاب كلذ دعبو ةَّيفاضإ ةنس ةَّدملً اّيئاقلت
 قحلأ دقو .ناك ببس ِّيأل باتكلا اذھ ديدجت مدعب هتَّينب رخآلا نيقيرفلا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي6/12/2018
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2018/18329 .ل.م.ش ث.ب.أ ةكرشةَّيلاطيإ

POSITANO 
TRADING FZE

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،28/9/2016 خيراتب رداّصلا52912019-01-1120182019-07-19
 مــقرلا تحت ،15/12/2016 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيتارامإلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5291(
 ،20/7/2016 يف ةخَّرؤم ةَّيلود زايتما ةَّيقافِّتا بجومب ،تَحِنُم دق
 ةسبلألا لمشت يتَّلاوSACOOR تاجتنم عيبل ةَّيرصحلا قوقحلا
 يتَّلا لافطألاو ءاسِّنلاو لاجِّرلل تاراوسسكألاو روطعلاو ةيذحألاو
 SACOOR"و "SACOOR BROTHERS" ةكرام لمحت

KIDS" دقعلا َّنإ ؛19/7/2019 ةياغل نانبلل ّيلحملا قوُّسلا يف 
 خيراتب رداص يرصح عيزوت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا

 ةَّدملا نم ريخألا مويلا يف نيتنس ةَّدملً اّيئاقلت دَّدجيو ،28/9/2016
 ةروكذملا ةَّيتارامإلا ةكرَّشلا لبق نم هنع عوجُّرلل لباق وھو ،ةَّيلَّوألا
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .ءاشت نيح هالعأ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي2/1/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/693 .ل.م.ش ث.ب.أ ةكرشةَّيتارامإ
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KTM
SPORTMOTOR
CYCLE GMBH

 هبجومب تَدَھع يذلاو6/7/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع52942020-12-2920192020-12-19
 تاجاّرَّدلا فانصأ ددجأ داريتسا ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيواسمِّنلا ةكرشلا
 KTM( بايِّثلاو تاراوسسكألا ،KTM رايغلا عطقو ،KTM ةَّيراّنلا

PowerPartsوPowerWear(مقر قحلملا يف اھركذ دراولاو 
1)1./Annex(نَّمضتتو .نانبل يف كلذو ةدافإلابً اطبر قفرملا 
تاجوتنمل ةَّيفاضإلاو ةعباّتلا ،ةديدجلا ةَّيلبقتسملا جذامَّنلاً اضيأ تاجتنملا
 تاجتنملا هذھ ةفاضإ ُّمتي ةلاحلا هذھ يف ."KTM" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيواسمّنلا ةكرَّشلل ُّقحيو .1 مقر قحلملا ىلعً اّيئاقلت
:نانبل يف ةرشابم ةيلاَّتلا تاميلسَّتلا ءارجإً اديدحت
 ةرشابملا ريغ ةلوَّدلل ةعباّتلا تاسَّسؤملاو ةلوَّدلا تاسَّسؤم ىلإ .أ
 دودحلا ظفح تاّوقو شيجلا ىلإ ةَّصاخب تاسَّسؤملاو تاكرَّشلاو
.هباش امو ةطرّشلاو
 ىلع نيّيفاحَّصلاو)ةَّمھملا تاّيصخَّشلا( ةَّماعلا تاّيصخَّشلا ىلإ .ب
.مھلً امعادKTM نوكت ثيح ةَّيراَّنلا تاجاّرَّدلا
.KTM يفَّظوم .ت
و ،KTM مھمعدت نيذَّلا دارفألا وأ/و لمعم يف قابس لمع قيرف .ث
 ةراجِّتلا ربع تاجتنملا اوبلط نيذَّلا نيريخألا نيكلھتسملا .ج
.)commerce-e( ةَّينورتكلإلا
 هتفصب نيكلھتسملاو ةَّماعلا ىلإ هسفن فِّرعي نأ دروتسملا ىلع بجيو
؛"يرصحلا ضَّوفملاKTM دروتسم"
 نانبلل يرصح دروتسم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 لبق نم اھعيقوت ىدل ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو ،6/7/2016 يف تردص
 ةنس ديدجَّتلل ةلباق لمع تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص ىقبتو ،نيقيرفلا
 ىلع رھشأ ةثالث لبق ءاھنإلاب يِّطخ غيلبت ميلست مدع لاح يفو .ةدحاو
 .)يونس ديدجت(ً اّيفاضإً ارھش12 ةَّدملً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدمت ،لقألا
 ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ قيرف ِّيأل ُّقحي ةدراولا ماكحألا نم مغّرلا ىلعو
 دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .يروف لوعفمبو راذنإ نودبوً اروف
 َّنأ دكؤي23/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/24346  سكياب .ن.أ ةكرشةَّيواسمن
BIKES . N.A .ل.م.ش
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KTM
SPORTMOTOR
CYCLE GMBH

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،6/7/2016 يف خَّرؤملا52942018-12-1120182019-12-19
 ،19/12/2016 خيراتب ،)5294( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
 KTM                              ةكرش عم دوقعملاو

SPORTMOTORCYCLE GMBH)ةَّيواسمِّنلا ةّيسنجلا نم، 
 ،) Mattighofen-5230 , A3Stallhofnerstrasse :اھناونع
 داريتسا ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيواسمِّنلا ةكرشلا هبجومب تَدَھع يذلاو
 ،KTM رايغلا عطقو ،KTM ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا فانصأ ددجأ
)PowerWearوKTM PowerParts( بايِّثلاو تاراوسسكألا
 كلذو ً،اطبر قفرملا)Annex/.1(1 مقر قحلملا يف اھركذ دراولاو
 ةعباّتلا ،ةديدجلا ةَّيلبقتسملا جذامَّنلاً اضيأ تاجتنملا نَّمضتتو .نانبل يف
 ُّمتي ةلاحلا هذھ يف ."KTM" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تاجوتنمل ةَّيفاضإلاو
 ةكرَّشلل ُّقحيو .1 مقر قحلملا ىلعً اّيئاقلت تاجتنملا هذھ ةفاضإ
 يف ةرشابم ةيلاَّتلا تاميلسَّتلا ءارجإً اديدحت هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيواسمّنلا
:نانبل
 ةرشابملا ريغ ةلوَّدلل ةعباّتلا تاسَّسؤملاو ةلوَّدلا تاسَّسؤم ىلإ.أ
 دودحلا ظفح تاّوقو شيجلا ىلإ ةَّصاخب تاسَّسؤملاو تاكرَّشلاو
.هباش امو ةطرّشلاو
 ىلع نيّيفاحَّصلاو)ةَّمھملا تاّيصخَّشلا( ةَّماعلا تاّيصخَّشلا ىلإ.ب
.مھلً امعادKTM نوكت ثيح ةَّيراَّنلا تاجاّرَّدلا
.KTM يفَّظوم.ت
و ،KTM مھمعدت نيذَّلا دارفألا وأ/و لمعم يف قابس لمع قيرف.ث
 ةراجِّتلا ربع تاجتنملا اوبلط نيذَّلا نيريخألا نيكلھتسملا.ج
.)commerce-e( ةَّينورتكلإلا
 هتفصب نيكلھتسملاو ةَّماعلا ىلإ هسفن فِّرعي نأ دروتسملا ىلع بجيو
؛"يرصحلا ضَّوفملاKTM دروتسم"
 نانبلل يرصح دروتسم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 لبق نم اھعيقوت ىدل ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو ،6/7/2016 يف تردص
 ةنس ديدجَّتلل ةلباق لمع تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص ىقبتو ،نيقيرفلا
 ىلع رھشأ ةثالث لبق ءاھنإلاب يِّطخ غيلبت ميلست مدع لاح يفو .ةدحاو
 .)يونس ديدجت(ً اّيفاضإً ارھش12 ةَّدملً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدمت ،لقألا
 ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ قيرف ِّيأل ُّقحي ةدراولا ماكحألا نم مغّرلا ىلعو
 دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .يروف لوعفمبو راذنإ نودبوً اروف
ةقالعلا َّنأ دكؤي5/12/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2018/18420  سكياب .ن.أ ةكرشةَّيواسمن
BIKES . N.A .ل.م.ش
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Glem Gas
S.p.A.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،23/11/2016 خيراتب عَّقوملا53032019-01-1720192019-12-31
 مــقرلا تحت ،11/1/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 يف رداص يرصح عيزوتو ةلاكو قافتا دقع دَّدج يذلاو ،)5303(

 ةياغل1/1/2017 نم( تاونس ثالثل26/11/2008
 دقعلا اذھ بجومبو .تايمكلا ىندأ ىفوتست نأ ىلع)31/12/2019
 يفً ايرصحً اليكو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تنَّيع دق ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا تناك
 تاناخسلا ،ةَّيلخادلا زاغلا نارفأو ،زاغلا نارفأ نم اھتاجتنمل نانبل
 "GLEM"و "GLEM GAS"  ةكرام تحت تاجتنملا نم اھريغو
 رييغت نود نم اھلاح ىلع ىقبتو .ناولألاو عاونألاو ماجحألا ةفاكب
 َّنإ .ءاغلإلل لباق وھو .هالعأ هيلإ راشملا قافِّتالا دقع طورش يقاب
 ةرابع وھ ،23/11/2016 خيراتب عَّقوملاو ،هالعأ روكذملا ،باتكلا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قفرم قحلم نع

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/1/2019
.ةمئاق تلاز ام قحلملا اذھ

2019/1123  ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرشةَّيلاطيإ
.م.م.ش

CRYSTALITE 
BOHEMIA s.r.o.

 دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،24/11/2016 يف خَّرؤملا53112019-05-0220192020-02-01
 تناك يذلاو ،1/2/2017 خيراتب ،)5311( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا
 هالعأ روكذملا ّيراجِّتلا َّلحملا َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ دق
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يف ديحولا يرصحلا اھلِّثمم وھ
 باتكلا اذھ قحلأ دقو .24/11/2016 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
 َّنأ دِّكؤي2/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/7427  تيبلا ِّيراجِّتلا ِّ لحملاةَّيكيشت
 ELEGANT قينألا

HOUSE

CRYSTALITE 
BOHEMIA s.r.o.

 يف انيدل لَّجسملاو ،24/11/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53112020-01-1520202021-02-01
 خيراتب ،)5311( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،1/2/2017
 .نانبل يف ديحولا يرصحلا اھلِّثمم وھ هالعأ روكذملا ّيراجِّتلا َّلحملا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو .24/11/2016
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي13/1/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2020/661  تيبلا ِّيراجِّتلا ِّ لحملاةَّيكيشت
 ELEGANT قينألا

HOUSE
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FALKE KGaA53172019-04-0120192020-02-16صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/10/2016 يف عَّقوملا 
 مــقرلا تحت ،16/2/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5317(
 عيبيو يرتشي فوس ريخألا اذھ َّنأبو ،اھل دقاعتم ليكو يھ ةَّينانبللا
 َّنإ .نانبل يف ّصاخلا هباسح ىلعو ّصاخلا همساب ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 ةريصقلا براوجلا يأ :FALKE براوج يھ ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 سبالم ،ءاسِّنلل ةقوصَّللا براوجلا ،ءاسِّنلل ةريصقلا براوجلا ،لاجِّرلل

 ،لافطألل ةقوصَّللا براوجلا ،لافطألل ةريصق براوج ،ءاسِّنلل ةقِّيض
 ةريصقلا براوجلا يأ :Burlington براوج ،تاراوسسكألا
 امك .ءاسِّنلل ةقوصَّللا براوجلا ،ءاسِّنلل ةريصقلا براوجلا ،لاجِّرلل
 ،1/2/2016 نم ًءادتبا ،هَّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا ةكرَّشلا تدافأ
 اھَّنإف

 دِروتسملا َّنإ .نانبل يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا عيبتو دِّروتو لِّوحت فوس
 ةكرَّشلا َّنأ املاط نانبل يف ةَّيرصحلا عيزوَّتلا قوقحب عَّتمتي فوس
.نيرخآ عيب ءالكو ةطساوب نانبل يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا عيبت ال ةَّيناملألا
 دِروتسملا لمشي مل لاح يف امَّيس ال ،ةَّيِّدج بابسأ دوجو لاح يفو
 ةَّيناملألا ةكرَّشلا ظفتحت ،نانبل يف نيدوجوملا نئابَّزلا ةَّفاك ٍفاك لكشب
 ليكو مادختسا وأ/و ةَّيدقاعَّتلا ةقطنملا قاطن صيلقت وأ ليدعت ِّقحب
 ّقحلا اذھ ةسرامم لجأ نمو .ةَّيدقاعَّتلا ةقطنملا نمض رخآ تاعيبم
16 مسقلا يف اھيلع صوصنملا راعشإلا ةَّدم مارتحا كلاف ىلع نَّيعتي
خيراتب ةعَّقوملاو ،هالعأ نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا نم ىلوألا ةرقفلا

 نأ نيفرَّطلل زوجيو .ةدَّدحم ريغ ةَّدمل ةحلاّصلاو ،20/10/2016
هَّنأ امك .ةَّيدقاعَّتلا ةنَّسلا ءاھتنا دعب رھشأ ةَّتس لبق راعشإ بجومب اھايھني
 هذھ تقحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نم راعشإ نود نم اھؤاھنإ زوجي
9/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/6518  ستيمتنا نشاف ةكرشةَّيناملأ
 FASHION .ل.م.ش
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FALKE KGaA53172020-12-1020202021-02-16لجسملاو ،20/10/2016 يف عَّقوملا)ةَّيقافِّتا( يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل

 هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5317( مــقرلا تحت ،16/2/2017
 اذھ َّنأبو ،اھل دقاعتم ليكو يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا
 ىلعو ّصاخلا همساب ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا عيبيو يرتشي فوس ريخألا
 براوج يھ ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا َّنإ .نانبل يف ّصاخلا هباسح

FALKE: ءاسِّنلل ةريصقلا براوجلا ،لاجِّرلل ةريصقلا براوجلا يأ، 
 ةريصق براوج ،ءاسِّنلل ةقِّيض سبالم ،ءاسِّنلل ةقوصَّللا براوجلا
 براوج ،تاراوسسكألا ،لافطألل ةقوصَّللا براوجلا ،لافطألل

Burlington: ةريصقلا براوجلا ،لاجِّرلل ةريصقلا براوجلا يأ 
 ةَّيناملألا ةكرَّشلا تدافأ امك .ءاسِّنلل ةقوصَّللا براوجلا ،ءاسِّنلل
 دِّروتو لِّوحت فوس اھَّنإف ،1/2/2016 نم ًءادتبا ،هَّنأب هالعأ ةروكذملا
 قوقحب عَّتمتي فوس دِروتسملا َّنإ .نانبل يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا عيبتو
 تاجتنملا عيبت ال ةَّيناملألا ةكرَّشلا َّنأ املاط نانبل يف ةَّيرصحلا عيزوَّتلا
 بابسأ دوجو لاح يفو .نيرخآ عيب ءالكو ةطساوب نانبل يف ةَّيدقاعَّتلا
 نئابَّزلا ةَّفاك ٍفاك لكشب دِروتسملا لمشي مل لاح يف امَّيس ال ،ةَّيِّدج
 صيلقت وأ ليدعت ِّقحب ةَّيناملألا ةكرَّشلا ظفتحت ،نانبل يف نيدوجوملا
 ةقطنملا نمض رخآ تاعيبم ليكو مادختسا وأ/و ةَّيدقاعَّتلا ةقطنملا قاطن
 ةَّدم مارتحا كلاف ىلع نَّيعتي ّقحلا اذھ ةسرامم لجأ نمو .ةَّيدقاعَّتلا
 ةَّيقافِّتالا نم ىلوألا ةرقفلا16 مسقلا يف اھيلع صوصنملا راعشإلا
 ،20/10/2016 خيراتب ةعَّقوملاو ،هالعأ نيقيرفلا نيب ةمربملا
 راعشإ بجومب اھايھني نأ نيفرَّطلل زوجيو .ةدَّدحم ريغ ةَّدمل ةحلاّصلاو
 نم اھؤاھنإ زوجي هَّنأ امك .ةَّيدقاعَّتلا ةنَّسلا ءاھتنا دعب رھشأ ةَّتس لبق
 قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نم راعشإ نود
 ةقالعلا َّنأ دكؤي26/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/22144  ستيمتنا نشاف ةكرشةَّيناملأ
 FASHION .ل.م.ش

INTIMATES SAL

ComAp a.s.53202021-02-2520212022-02-18يف انيدل لجسملاو ،5/1/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،18/2/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5320( مــقرلا تحت
 ىلع ةرداقلاو ،نانبل يف يرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 دعب ام تامدخو ينقِّتلا معَّدلا ميدقتو ،ComAp تاجتنم ىلع بيردَّتلا
 اھنوزخم نم ةلَّطعملاComAp ةدحول يروفلا لادبتسالاو ،عيبلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .كالھتسالا ةعيرس فانصألل رِّفوتملا
 دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ،5/1/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
ةقالعلا َّنأ دكؤي18/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/4155  موكاتاد روّبج ةكرشةَّيكيشت
 Jabbour .م.م.ش

Datakom SARL
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ComAp a.s.53202020-02-1220202021-02-18يف انيدل لجسملاو ،5/1/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،18/2/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5320( مــقرلا تحت
 ىلع ةرداقلاو ،نانبل يف يرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 دعب ام تامدخو ينقِّتلا معَّدلا ميدقتو ،ComAp تاجتنم ىلع بيردَّتلا
 اھنوزخم نم ةلَّطعملاComAp ةدحول يروفلا لادبتسالاو ،عيبلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .كالھتسالا ةعيرس فانصألل رِّفوتملا
 دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ،5/1/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
ةقالعلا َّنأ دكؤي11/2/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/1991  موكاتاد روّبج ةكرشةَّيكيشت
 Jabbour .م.م.ش

Datakom SARL

ComAp a.s.53202019-02-1220192020-02-18صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،5/1/2017 يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،18/2/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5320(
 تاجتنم ىلع بيردَّتلا ىلع ةرداقلاو ،نانبل يف يرصحلا اھعِّزوم يھ

ComAp، لادبتسالاو ،عيبلا دعب ام تامدخو ينقِّتلا معَّدلا ميدقتو 
 فانصألل رِّفوتملا اھنوزخم نم ةلَّطعملاComAp ةدحول يروفلا
 خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .كالھتسالا ةعيرس
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ،5/1/2017 يف
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/2/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/2904  موكاتاد روّبج ةكرشةَّيكيشت
 Jabbour .م.م.ش

Datakom SARL

Vippon S.A.53262019-04-1020192020-02-23صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،19/9/2015 يف خرَّؤملا 
 مــقرلا تحت ،23/2/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا َّنأب ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5326(
 تامدخلاو تاجوتنملاب قَّلعتي ام يف يرصحلا اھلِّثمم يھ ةَّينانبللا
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأبو ً،اطبر قفرملا1 مقر قحلملا يف ةلَّصفملا
:ةيلاّتلا ةَّيرصحلا تازايتمالاب عَّتمتت هالعأ ةروكذملا

 مقر قحلملا يف اھيلإ راشملا تامدخلاو تاجتنملا جيورتو ضرع-1
 ىدل عافِّدلا ةرازول ةَّينانويلا ةكرَّشلا اھحنمت يتَّلاو ،هالعأ روكذملا ،1
اھتائيھو ،ةَّينانبُّللا ةحَّلسملا تاّوقلل ةَّماعلا ناكرألاو ،ةَّينانبُّللا ةَّيروھمجلا
.نوناقلا ذيفنت نع ةلوؤسملا

 ديوزتل تاّيقافِّتا ماربإب ةَّصاخلا ماكحألاو طورُّشلا لوح ضوافَّتلا-2
 عم ،روكذملا ،1 مقر قحلملا يف اھيلإ راشملا تامدخلاو تاجتنملا
 تاّوقلل ةَّماعلا ناكرألاو ،ةَّينانبُّللا ةَّيروھمجلا ىدل عافِّدلا ةرازو
؛نوناقلا ذيفنت نع ةلوؤسملا اھتائيھو ،ةَّينانبُّللا ةحَّلسملا
 ،19/9/2015 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
3/4/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/6540  .م.م.ش يأ -مسو ةكرشةَّينانوي
I sarl-WSM
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LVMH
FRAGRANCE
BRANDS S.A.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/12/2016 يف خَّرؤملا53322019-03-2020192019-12-31
 مــقرلا تحت ،9/3/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5332(
18/9/2014 يف خَّرؤم يرصح عيزوت دقع بجومبو ،يھ ةَّينانبللا
 ةعضاخلا ريغ عيبلا زكارم ءانثتساب ،نانبل يف يرصحلا عِّزوملا
 و ليمجتلا تارضحتسمل ،يضارألا كلت ىلع ةدوجوملا ةبيرضلل
 ةكرشلا لبق نم ةعَّنصملاوGIVENCHY ةكرام تحت تاروطعلا
 ةضَّوفم ةَّينانبللا ةكرشلا نوكتف هيلعو .هالعأ اھيلإ راشملا ةيسنرفلا
 ةَّينانبللا يضارألا ةفاك ىلع اھعيبو اھعيزوتو تاجوتنملا هذھ داريتساب
 كلت ىلع ةدوجوملا ةبيرضلل ةعضاخلا ريغ عيبلا زكارم ءانثتساب
 يف ةخَّرؤم ةدافإ نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .يضارألا

 يناثلا نوناك1 نم ًءادتبا لوعفملا ةيراس نوكتو1/12/2016
 اذھ لبق خسفلا لاح يف َّالإ ،2019 لوألا نوناك31 ىتحو2017

 قَّدصم دُّھعتب ةدافإلا هذھ تقحلأ دقو .ةَّيسنرفلا ةكرشلا لبق نم خيراتلا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةدافإلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/5325  قيوستل ةمظنملا ةكرشلاةَّيسنرف
)مود( ةمخفلا فانصألا

 Distributing .م.م.ش
Organization for 
the Marketing of 

Exclusivities
Ltd) DOME(

Ultima Sports 
ltd

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،3/1/2017 يف مربملا53332019-04-1220192020-03-20
 مــقرلا تحت ،20/3/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا هبجومب  تنَّيع يذلاو ،)5333(
ً اصِّصختم عِّزوملا/ليكولا نوكي .نانبل يف تاجتنملا عيزوتل اھل لِّثممك
 ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا نم تاجتنملا عيمجل نانبل ىلإ داريتسالا يفً اّيرصح
 ىدل نوكي .اھلبق نم ةعَّمجملاو ةمَّمصملا عطقلاو تاراّيَّسلا امَّيس الو
نمض ةرشابم تاجتنملا عيبو ءالمعلا نم بُّرقَّتلا يف ُّقحلا ةريخألا هذھ
 عازن ِّيأ نعً الوؤسم عِّزوملا/ليكولا نوكي ال ،لاحلا هذھ يفو ،نانبل
 ليثمَّتلا دقع َّنإ ؛دَّدحملاو رشابملا لاصِّتالا اذھ نع أشنت ةعزانم وأ
3/1/2017 يف ةمربم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا يراجِّتلا
 هذھ تقحلأ دقو .دحاو فرط نم اھؤاھنإ ةَّيناطيربلا ةكرَّشلل ُّقحي
13/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2018/6718  .م.م.ش دھف تيميتلأ ةكرشةَّيناطيرب
Ultimate Fahed 

l.r.a.s.
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Ultima Sports
ltd

 يف انيدل لجسملاو ،3/1/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53332020-07-2920202021-03-20
 ،20/3/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا هبجومب  تنَّيع يذلاو ،)5333( مــقرلا تحت
 نوكي .نانبل يف تاجتنملا عيزوتل اھل لِّثممك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 عيمجل نانبل ىلإ داريتسالا يفً اّيرصحً اصِّصختم عِّزوملا/ليكولا
 ةمَّمصملا عطقلاو تاراّيَّسلا امَّيس الو ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا نم تاجتنملا
 نم بُّرقَّتلا يف ُّقحلا ةريخألا هذھ ىدل نوكي .اھلبق نم ةعَّمجملاو
 نوكي ال ،لاحلا هذھ يفو ،نانبل نمض ةرشابم تاجتنملا عيبو ءالمعلا
 لاصِّتالا اذھ نع أشنت ةعزانم وأ عازن ِّيأ نعً الوؤسم عِّزوملا/ليكولا
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ ؛دَّدحملاو رشابملا
 نم اھؤاھنإ ةَّيناطيربلا ةكرَّشلل ُّقحي3/1/2017 يف ةمربم ةَّيقافِّتا نع
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .دحاو فرط
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/7/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/10359  .م.م.ش دھف تيميتلأ ةكرشةَّيناطيرب
Ultimate Fahed 

l.r.a.s.

Fisk Industries53352020-06-1920202021-03-24ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 دق تناك يذلاو ،)5335( مقرلا تحت ،24/3/2017 خيراتب يراجتلا
 عيزوَّتلا قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم
 نم اھتاجوتنمل ،قارعلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ّيرصحلا
 ةعباّتلا تاكرَّشلا لبق نمو اھلبق نم ةعَّنصملا ليمجَّتلا تارضحتسم
 فاضُت يتَّلا تانيسحَّتلا اھيف امب( ةَّيراجِّتلا تامالعلاو اھيلإ ةَّمضنملاو
 ةَّيكريمألا ةكرَّشلا اھعضت يتَّلاوً اقحال وأ نآلا تاجتنملا هذھ ىلإ
 عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)هالعأ ةروكذملا
 ةحلاص يھو18/10/2016 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمربأ يرصح
18/10/2016 نم عيقوَّتلا خيراتب أدبت ةَّيلاعف عم تاونس سمخ ةَّدمل
 سمخ نم ةلثامم ةرتفلً اّيئاقلت دَّدجت فوسو ،18/10/2021 ةياغلو
 باتك لاسرإ ربع نيفرَّطلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ىرج اذإّ الإ تاونس
 تاونس سمخلا ةرتف ةياھن لبق ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس ةرتف نمض ٍّيِّطخ
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھل ةَّيديدجت ةرتف ِّيأ وأ
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2020/7780  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY 

L.R.A.S.
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Fisk Industries53352019-03-2220192020-03-24خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا 
 هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5335( مقرلا تحت ،24/3/2017
 ،نانبل يف ّيرصحلا عيزوَّتلا قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا
 ليمجَّتلا تارضحتسم نم اھتاجوتنمل ،قارعلاو ،ايروسو ،ندرألاو
 اھيلإ ةَّمضنملاو ةعباّتلا تاكرَّشلا لبق نمو اھلبق نم ةعَّنصملا
تاجتنملا هذھ ىلإ فاضُت يتَّلا تانيسحَّتلا اھيف امب( ةَّيراجِّتلا تامالعلاو
 َّنإ .)هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا اھعضت يتَّلاوً اقحال وأ نآلا
 تمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو18/10/2016 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
 ةياغلو18/10/2016 نم عيقوَّتلا خيراتب أدبت ةَّيلاعف عم تاونس

 تاونس سمخ نم ةلثامم ةرتفلً اّيئاقلت دَّدجت فوسو ،18/10/2021
 ٍّيِّطخ باتك لاسرإ ربع نيفرَّطلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ىرج اذإّ الإ

 ِّيأ وأ تاونس سمخلا ةرتف ةياھن لبق ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس ةرتف نمض
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھل ةَّيديدجت ةرتف
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي20/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/5467  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY 

L.R.A.S.

Fisk Industries53352021-04-0620212022-03-24ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 دق تناك يذلاو ،)5335( مقرلا تحت ،24/3/2017 خيراتب يراجتلا
 عيزوَّتلا قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم
 نم اھتاجوتنمل ،قارعلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ّيرصحلا
 ةعباّتلا تاكرَّشلا لبق نمو اھلبق نم ةعَّنصملا ليمجَّتلا تارضحتسم
 فاضُت يتَّلا تانيسحَّتلا اھيف امب( ةَّيراجِّتلا تامالعلاو اھيلإ ةَّمضنملاو
 ةَّيكريمألا ةكرَّشلا اھعضت يتَّلاوً اقحال وأ نآلا تاجتنملا هذھ ىلإ
 عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)هالعأ ةروكذملا
 ةحلاص يھو18/10/2016 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمربأ يرصح
18/10/2016 نم عيقوَّتلا خيراتب أدبت ةَّيلاعف عم تاونس سمخ ةَّدمل
 سمخ نم ةلثامم ةرتفلً اّيئاقلت دَّدجت فوسو ،18/10/2021 ةياغلو
 باتك لاسرإ ربع نيفرَّطلا دحأ لبق نم اھؤاھنإ ىرج اذإّ الإ تاونس
 تاونس سمخلا ةرتف ةياھن لبق ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس ةرتف نمض ٍّيِّطخ
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھل ةَّيديدجت ةرتف ِّيأ وأ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي2/4/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2021/7533  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY 

L.R.A.S.
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
ةكرش MAZDA

MOTOR
CORPORATIO

N ةكرشو T.
CHATANI &

CO., Ltd.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،2/9/2016 خيراتب مَربملا53362019-03-2820192019-08-31
 مــقرلا تحت ،28/3/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ديوزت ىلع عِّنصملا هبجومب  قفاو يذلاو ،)5336(
 ،ةديدجلاMAZDA تاراَّيس نم ةدَّدحم جذامن يھو ،CBU تاراَّيس
Addendum()أ( قحلملا يف ةدَّدحملاو ،لماكلاب ةزھاجلاو ةعَّنصملا

 A(نَّمضتت يتَّلاو ،عِّنصملا لبق نم اھديوزت ّمتي يتَّلاوً اطبر قفرملا 
لبق نم نينَّيعملاو نانبل جراخ نم نيعِّنصم لبق نم ةعَّنصملا تاراّيَّسلا
 راشملا)Addendum A()أ( قحلملا يف اھديدحت َّمت امك عِّنصملا
 اھنِّمؤي يتَّلا تاودألاو تافاضإلا ،ليدبتلا عطق يأ اھعطقو ،هالعأ هيلإ
 دَّھعتيو .نانبل نمض اھعيب ىلإ راصيل ،CBU تاراّيسل عِّنصملا
 ىلع كلذو ،نانبل نمض اھعطقوCBU تاراَّيس عيبب عِّزوملا
CHATANI & CO. T., ةكرش موقتو .صاخلا هباسحلو هتَّيلوؤسم

 Ltd.، تاراَّيس ريدصتب ،رِّدصملا CBUعِّزوملا ىلإ اھعطقو 
 ميلستو ريدصتو عيب عِّنصملل قحي هَّنأ ىلإ ةراشإلا عم .عِّنصملا ةقفاومب
صخش ِّيأ لالخ نم وأ ةرشابم ةقيرطب ،نانبل يفMAZDA تاراَّيس
 ةعبارلا ةرقفلا يف نيدَّدحملا صاخشألا نم ِّيأل رِّدصملا مھيف نمب رخآ
 ،هالعأ مھيلإ راشملا ءاقرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا نم ةيناثلا ةَّداملا نم
 يف ةَّيقافتالا هذھ تَمِربأ دقو .عِّزوملا هاجت قح يأ هيلع بترتي نأ نود
 يف يھتنتل1/9/2016 نمً اءدب تاونس3 اھتَّدم نوكتو ،2/9/2016

 يأ لبق نمً اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ً؛انمض امھالكو ،31/8/2019
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .قيرف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/3/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/5703  رطاخ وب ن .أ ةكرشةَّيناباي
 .ل.م.ش

BOUKHATER.N.A
L.A. S.

ةكرش  LUCIDA 
COSTUMES & 
ACCESSORIES 

Co., LTD 
(FACTORY) 

ةكرش نع ةباينلاب
PARTY 

WORLD CO, 
LTD (LUCIDA)

خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا53392019-05-1520192020-03-30
 ةكرَّشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو ،)5339( مــقرلا تحت ،30/3/2017
PARTY WORLD CO, LTD ةكرش نع ةباينلاب ،ةَّينيّصلا

LUCIDA((، داوملا عينصتلً اّيملاع عناصملا ربكأ نم اھتفصبو 
 نأ ىلع ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم تقفَّتا ،نيوولاھلا تالدبو ةَّيكيتسالبلا
 يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلل َّنأو ،اھتاجتنم عيبل ةريخألا هذھ اھلِّثمت
 دقعلا َّنإ .1/6/2026 ةياغل1/6/2016 نم ةَّينانبللا قاوسألا يف
 نم ةقَّدصم ةَّيرصح ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعا روكذملا
 أدبتو30/9/2016 خيراتب ةَّيلودلا ةراجتلا جيورتل ينيصلا سلجملا
 هذھ تقحلأ دقو .1/6/2026 يف يھتنتو1/6/2016 يف اھتَّدم
18/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/8118  ةَّيراجتلا يوافص ةكرشةَّينيص
)هاكرشو يوافص(

WORLD OF 
TOYS
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
ةكرش LUCIDA

COSTUMES &
ACCESSORIES

Co., LTD
(FACTORY)

ةكرش نع ةباينلاب
PARTY

WORLD CO,
LTD (LUCIDA)

 دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع53392020-06-1720202021-03-30
 ،)5339( مــقرلا تحت ،30/3/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا
 PARTY ةكرش نع ةباينلاب ،ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو

LUCIDA(WORLD CO, LTD (، عناصملا ربكأ نم اھتفصبو 
 ةكرَّشلا عم تقفَّتا ،نيوولاھلا تالدبو ةَّيكيتسالبلا داوملا عينصتلً اّيملاع
 ةَّينانبللا ةكرشلل َّنأو ،اھتاجتنم عيبل ةريخألا هذھ اھلِّثمت نأ ىلع ةَّينانبُّللا
 ةياغل1/6/2016 نم ةَّينانبللا قاوسألا يف يرصحلا قحلا

 ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ .1/6/2026
 خيراتب ةَّيلودلا ةراجتلا جيورتل ينيصلا سلجملا نم ةقَّدصم ةَّيرصح

 .1/6/2026 يف يھتنتو1/6/2016 يف اھتَّدم أدبتو30/9/2016
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/6/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/7600  ةَّيراجتلا يوافص ةكرشةَّينيص
)هاكرشو يوافص(

WORLD OF 
TOYS

The Rock 
Group (UK) 

Limited

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53412020-07-0620202021-04-05
 ،5/4/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيحرسم تاريثأت قلخ يف ةصِّصختم اھتفصبو ،)5341( مــقرلا تحت
 ةكرَّشلا عم ةَّيرصح ةَّيقافِّتا تعَّقو دق ،يحرسملا ءادأل داعبألا ةَّيثالث
 ،مادختسال نانبل يف ِّيرصحلا ِّقحلاب ةريخألا هذھ عَّتمتت كلذبو .ةَّينانبُّللا
 ،هالعأ ةروكذملا ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا ايجولونكت قيوستو ،عيزوتو ،عيبو
 نود نم ،ةربخلاو ةَّيركفلا ةَّيكلملا نَّمضتت .اھتربخو ةَّيركفلا اھتَّيكلمو
:اھيلع راصتقالا ةرورض
 ةَّيحالّصلا ةيھتنم ةَّيكريمأ عارتخا ةءاربلً اقفوPepper حبش ةزھجأ -

5،865،519.
.فقَّسلا يف ةتبثم ةآرم ةشاش عمPepper حبش ةزھجأ -
 ةحَّطسم طابحإلا رھاظم لعجل)Tensioning( ريتوَّتلا ايجولونكت -
.ديعاجَّتلا ءافخإلو
.ويديفلا ضرعل زاھج مادختسا عمPepper حبش ةزھجأ -
.LED ناردج مادختسا عمPepper حبش ةزھجأ -
.Pepper حبش تابيكرت يف يحرسملا ميركسلا  مادختسا -
.ىوتحمل ا طاقتلا ةفرعم -
 ةَّيناطيربلا ةكرشلل نيِّيساسألا نيدِّروملا ةحئال ىلع لوصحلا -
؛تامدخ/هالعأ ةروكذملا
 ،1/1/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/8683  CNA ةكرشةَّيناطيرب
PRODUCTIONS 

L.R.A.S.
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

The Rock
Group (UK)

Limited

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/1/2017 يف خَّرؤملا53412019-05-0820192020-04-05
 مــقرلا تحت ،5/4/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّيثالث ةَّيحرسم تاريثأت قلخ يف ةصِّصختم اھتفصبو ،)5341(
 .ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم ةَّيرصح ةَّيقافِّتا تعَّقو دق ،يحرسملا ءادأل داعبألا
 ،عيبو ،مادختسال نانبل يف ِّيرصحلا ِّقحلاب ةريخألا هذھ عَّتمتت كلذبو
 ،هالعأ ةروكذملا ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا ايجولونكت قيوستو ،عيزوتو
 نود نم ،ةربخلاو ةَّيركفلا ةَّيكلملا نَّمضتت .اھتربخو ةَّيركفلا اھتَّيكلمو
:اھيلع راصتقالا ةرورض
 ةَّيحالّصلا ةيھتنم ةَّيكريمأ عارتخا ةءاربلً اقفوPepper حبش ةزھجأ -

5،865،519.
.فقَّسلا يف ةتبثم ةآرم ةشاش عمPepper حبش ةزھجأ -
 ةحَّطسم طابحإلا رھاظم لعجل)Tensioning( ريتوَّتلا ايجولونكت -
.ديعاجَّتلا ءافخإلو
.ويديفلا ضرعل زاھج مادختسا عمPepper حبش ةزھجأ -
.LED ناردج مادختسا عمPepper حبش ةزھجأ -
.Pepper حبش تابيكرت يف يحرسملا ميركسلا  مادختسا -
.ىوتحمل ا طاقتلا ةفرعم -
 ةَّيناطيربلا ةكرشلل نيِّيساسألا نيدِّروملا ةحئال ىلع لوصحلا -
؛تامدخ/هالعأ ةروكذملا

 ،1/1/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
8/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/7759  CNA ةكرشةَّيناطيرب
PRODUCTIONS 

L.R.A.S.
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

AUSTRIA
PUMA

DASSLER
GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،15/12/2015 يف خَّرؤملا53462019-01-2220192019-12-01
 مــقرلا تحت ،21/4/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ً اعزوم ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيواسمّنلا ةكرَّشلا تنَّيع نأ دعبو ،)5346(
 ،3/8/2012 خيراتب عَّـقوم دقع بجومب ايروسو نانبل يف اھلً ايرصح
 يف هتيحالص يھتنتو ،1/1/2013 يف ذيفنتلا زيح لخديو

 ةَّيراجِّتلا امھتقالع ديدمتب نابغري ناقيرفلا ناك اّملو ،31/12/2015
 عيزوت دقع ساسأ ىلع كلذو ،2012 ماعلا دقعب لمعلا ةَّدم ءاھتنا دعب
 زِّيح تلخد15/12/2015 خيراتب عيزوت ةَّيقافِّتا امربأ كلذل ،ديدج
 حنمت ةَّيقافِّتالا هذھ بجومبو .1/1/2016 خيرات نمً اءدب ذيفنَّتلا

PUMAةكرش TCHOOZةَّيضايِّرلا ةيذحألا عيبل َّيرصحلا َّقحلا، 
 تاجتنم( اھل ةدئاعلا ةَّيضايِّرلا تاراوسسكألاو ةَّيضايِّرلا سبالملاو

PUMA(لمشي ال َّقحلا اذھ َّنأ ىلع ،يلاحلا غولاتاكلا يف ةجَردملاو 
 ىلع ،لمشت يتَّلاو( ثلاث قيرفل اھعيب َصيخرت َيِطعأ يتَّلا تاجتنملا
 امك ،)...خلإ ،تاعاّسلاو تاراّظَّنلاو تاروطعلا رصحلا ال لاثملا ليبس
 ةيمست تحتً اّيلاح عابت يتَّلاPUMA golf تاجتنمً اضيأ لمشي ال هَّنأ
"PUMA "/"COBRA Golf"/"COBRA PUMA Golf

Golf" يفارغجلا قاطِّنلا( ايروسو نانبل يف ،ىرخأ ةيمستب وأ 
 نيروكذملا ديدحتلاو رصحللً اقفو ،ةلمجلاو ةئزجَّتلا يعئابل)ةَّيقافِّتالل
 رــــــــجاتم ربع نيِّيئاھِّنلا نيكلھتسمللو1،19و1،5و1،4 دنبلا يف
 قاطِّنلا يفTCHOOZ اھكلمت يتَّلا قيوسَّتلا ذفانمو ةئزجَّتلا
ّ الإ ،TCHOOZ ـل حمسُي ال هَّنإف1،4 دنبللً اقفوو .ةَّيقافِّتالل يفارغجلا
 وأ/و عيبب ،PUMA نم ةقبسم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع لاصحتسالا دعب
 اھنع فَّرعم ةھج ةَّيأ وأ ،ةئزجَّتلاب عئاب وأ ،ةلمجلاب عئاب ّيأ ديوزت
Regional Middle East( ةئزجَّتلاب عيبلل يسيئر باسح وأ ةھجك

 Key Retailer Account(، عيبلل صَّصخم رجتم ِّيأل وأ/و 
 ىَّمسم تحت ثلاث صخش هريدي ةضَّفخم راعسأب عيبلل وأ ةئزجَّتلاب

Regional Middle East Key Retailer Concept
 PUMA وأPUMA ىَّلوتت1،5 دنبللً اقفوو .PUMA تاجتنمل

LLC-Middle East FZـب ىَّمسي ام ةرادإ Regional Middle
 East Key Retailer Accountو Regional Middle 
East Key Retailer Conceptدنبللً اقفوو .عئاضبلاب اھديوزتو 

 تاطاشن عيمجب مايقلا نع عانتمالاTCHOOZ ىلع بَّجوتي1،19
 تاجتنمب ةقِّلعتملا ةَّينورتكلإلا تامدخلا وأ/و ةَّينورتكلإلا ةراجِّتلا

PUMA، نم ةقبسم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع اھلاصحتسا دعبّ الإ PUMA. 
 عيقوَّتلا خيرات نم نيقيرفلل ةمزلم هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا حبصت
 مل ام ،اھب لمعلا يھتنيو ،1/1/2016 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،اھيلع
 مل ام كلذو ،31/12/2019 خيراتب ،قبسم خيراتب اھخسف ىلإ رصي
 .ناقيرفلا اھدِّدحي ةَّدمل اھديدمت وأ/و اھديدجت ىلعً اّيِّطخ ناقيرفلا قفَّتي
 دھعتب تقحلأ دقو ،يروف لوعفمب خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو
ةقالعلا َّنأ دكؤي19/4/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/1403  .ل.م.ش زوش زوشت ةكرشةَّيواسمن
TCHOOZ SHOES

 SAL
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Guangdong
Pisen

Electronics Co.,
Ltd

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/1/2017 خيراتب عَّقوملا53472019-05-0720192020-04-26
 مــقرلا تحت ،26/4/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 يراجِّتلا لحملا ةَّينيِّصلا ةكرَّشلا هبجومب تضَّوف يذلاو ،)5347(
 يف ةَّينيِّصلا ةكرَّشلا اھعِّنصت يتَّلاPISEN تاجتنم عيبل فيصان نالآ
 فوس ةَّينيّصلا ةكرَّشلا َّنأ ًةَّصاخً اّيرصحً اصيخرت اذھ ُربتعي ؛نانبل
 ةعَّنصملا تاجتنملا عيبب رشابملا ُّقحلا ينانبُّللا قيرفلل نوكي نأب لفكت
 ريدصت ةَّينيّصلا ةكرَّشلل ُّقحي ال ةيناث ةھج نمو .نانبل يف اھلبق نم
 روكذملا دقعلاا َّنإ .نانبل نمض رخآ رجات ِّيأ ىلإ ةرشابم اھتاجتنم
 ،1/1/2017 يف ةعَّقوم ةَّيرصح ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ
 ةلباق يھو ؛اھعيقوت خيرات نمً ارابتعا تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاصو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي12/4/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/7671  نالآ يراجِّتلا لحملاةَّينيص
فيصان

Johnson 
Controls 

Autobatterie 
GmbH & Co. 

KGaA

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،10/6/2016يف خَّرؤملا53482019-04-1120192020-05-08
 يذلاو ،)5348( مقرلا تحت8/5/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 Karat ّيكرُّتلا اھكيرش َّنأب ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك

üçGتاّيراّطبلل نانبل يف صَّخرم عِّزومك ةينانبللا ةكرشلا نَّيع دق 
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .VARTA ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا
 ىدل قَّدصم دھعتب قحلمو ،10/6/2016 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/6629  .م.م.ش كترواب ةكرشةَّيناملأ
Power Tech SARL

Smiths 
Heimann GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،13/2/2017  يف خَّرؤملا53512019-04-1020192020-05-19
 مــقرلا تحت ،19/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا نييعت ةَّيناملألا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5351(
 دِّوزم اھَّنأ امك ،نانبل يفSmiths Detection تاجوتنمل عِّزومك
 عِّزوملاو نانبل يفSmiths Detection تاّدعمل ديحولا تامدخلا
 .طسوألا قرَّشلا ةقطنم يفSmiths Detection تاجوتنمل ديحولا
 ،13/2/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
2/4/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/6541  .م.م.ش ليرآ ةكرشةَّيناملأ
AREL CO 

L.R.A.S.
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Smiths
Heimann GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،13/2/2017  يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53512021-03-3120212022-05-19
 ،19/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 نييعت ةَّيناملألا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5351( مــقرلا تحت
 ،نانبل يفSmiths Detection تاجوتنمل عِّزومك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 يفSmiths Detection تاّدعمل ديحولا تامدخلا دِّوزم اھَّنأ امك
 ةقطنم يفSmiths Detection تاجوتنمل ديحولا عِّزوملاو نانبل
يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .طسوألا قرَّشلا

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،13/2/2017
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/3/2021 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2021/7255  .م.م.ش ليرآ ةكرشةَّيناملأ
AREL CO 

L.R.A.S.

Smiths 
Heimann GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،13/2/2017  يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53512020-06-1520202021-05-19
 ،19/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 نييعت ةَّيناملألا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5351( مــقرلا تحت
 ،نانبل يفSmiths Detection تاجوتنمل عِّزومك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 يفSmiths Detection تاّدعمل ديحولا تامدخلا دِّوزم اھَّنأ امك
 ةقطنم يفSmiths Detection تاجوتنمل ديحولا عِّزوملاو نانبل
يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .طسوألا قرَّشلا

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،13/2/2017
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي5/6/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/7413  .م.م.ش ليرآ ةكرشةَّيناملأ
AREL CO 

L.R.A.S.

Philips 
Domestic 

Appliances & 
Personal Care 

B.V.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،15/2/2017 يف خَّرؤملا53542019-05-2920192020-05-22
 مــقرلا تحت ،22/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيدنلوھلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5354(
Philips ةمالع لمحت يتلا ةريغصلا ةزھجألل نانبل يفً اديحوً اعِّزوم
 خيراتب امھنيب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقعلً اقفو ةَّيراجتلا

 ىدل قدصم دھعتب دقعلاو باتكلا نم ٌّلك قحلأ دقو .30/6/1995
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلاو باتكلا نم ٌّلك اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/8656  كينورتكلا .ز .آ ةكرشةَّيدنلوھ
 AZ .ل.م.ش

Electronic SAL

Philips 
Domestic 

Appliances & 
Personal Care 

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،15/2/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا باتك53542020-06-1820202021-05-22
 ،22/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيدنلوھلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5354( مــقرلا تحت
 ةمالع لمحت يتلا ةريغصلا ةزھجألل نانبل يفً اديحوً اعِّزوم ةَّينانبُّللا

Philipsخيراتب امھنيب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقعلً اقفو ةَّيراجتلا 
 ىدل قدصم دھعتب دقعلاو باتكلا نم ٌّلك قحلأ دقو .30/6/1995
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي5/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام دقعلاو باتكلا نم ٌّلك اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/7702  كينورتكلا .ز .آ ةكرشةَّيدنلوھ
 AZ .ل.م.ش

Electronic SAL
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ةكرش SGS

Inspection
Services S.A.
( ًاقباس Redwood
International

SA)

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،21/2/1983 يف عَّقوملا53552019-05-0820192020-05-29
 مــقرلا تحت ،29/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو ،)5355(
ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا اھنِّمؤت يتَّلا تامدخلل نانبل يف داحِّتالاب ءامنإلا ىلع
 .يرصح ليثمت لكشب طفَّنلا ةعانصو ةراجت لاجم يف هالعأ ةروكذملا
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ىلإ ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا نم ةحونمملا قوقحلا ةَّفاك َّنإ
 دقعلا َّنإ .ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاب ةروصحم ىقبتس هالعأ امھيلإ راشملا
 نم21/2/1983 يف ةعَّقوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ،عيقوَّتلا خيرات نم ًءادتبا تاونس ثالث ةَّدمل ةحلاصو ،ينانبُّللا قيرفلا
 رخآلا قيرفلا نيقيرفلا دحأ غِّلبي مل ام ةنسف ةنسً اّيئاقلت دَدجت فوسو
 راذنإ عم ناك تقو ِّيأ يف ءاغلإلل ةلباق يھو .اھئاھنإب هتبغربً اّيِّطخ
 ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .قبسم
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/5/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/7723  ةسدنھلل .يس.يا.ما ةكرشةَّيرسيوس
 ةَّيعانّصلاو ةَّيكيناكيملا

 Mechanical .م.م.ش
& Industrial 

.consulting Co
l.r.a.s.

ةكرش  SGS 
Inspection 

Services S.A. 
( ًاقباس  Redwood 
International 

SA)

 يف انيدل لجسملاو ،21/2/1983 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع53552020-11-1320202021-05-29
 ،29/5/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 عم ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو ،)5355( مــقرلا تحت
 اھنِّمؤت يتَّلا تامدخلل نانبل يف داحِّتالاب ءامنإلا ىلع ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 طفَّنلا ةعانصو ةراجت لاجم يف هالعأ ةروكذملا ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا
 ةكرَّشلا نم ةحونمملا قوقحلا ةَّفاك َّنإ .يرصح ليثمت لكشب
 ةروصحم ىقبتس هالعأ امھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ىلإ ةَّيرسيوسلا
 ةعَّقوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاب
 تاونس ثالث ةَّدمل ةحلاصو ،ينانبُّللا قيرفلا نم21/2/1983 يف
 دحأ غِّلبي مل ام ةنسف ةنسً اّيئاقلت دَدجت فوسو ،عيقوَّتلا خيرات نم ًءادتبا
 ِّيأ يف ءاغلإلل ةلباق يھو .اھئاھنإب هتبغربً اّيِّطخ رخآلا قيرفلا نيقيرفلا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .قبسم راذنإ عم ناك تقو
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي13/11/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب

2020/19428  ةسدنھلل .يس.يا.ما ةكرشةَّيرسيوس
 ةَّيعانّصلاو ةَّيكيناكيملا

 Mechanical .م.م.ش
& Industrial 

.consulting Co
l.r.a.s.
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Parlux S.p.A.53632020-12-1420212021-12-31يف انيدل لجسملاو ،11/1/2017 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،20/6/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5363( مــقرلا تحت
 يھ تاجوتنملا َّنإ ؛نانبل يف اھتاجوتنمل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا
Parlux نيتَّيراجِّتلا نيتمالعلا لمحت اھمزاولو رعَّشلا فيفصت تاّدعم
 عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .Twinturboو
 نمً اءدب ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،11/1/2017 يف رداص يرصح
 دنعو .31/12/2019 ىَّتح لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2017
 ّقحلا ءاطعإ عم ،تاونس ثالث ّلكً اّيئاقلت دقعلا اذھ دَّدجتيس هتَّدم ءاھتنا
 رخآلا قيرفلل يِّطخ راعشإ لاسرإ ربع كلذو باحسنالاب قيرف ِّلكل

 ةرتف لالخو .دقعلا ةَّيحالص ءاھتنا خيرات لبق رھشأ ةعبرأ ةرتف نمض
 ةكرَّشلل نكمي ةَّيراجِّتلا قوقحلاب ساسملا نود نمو دقعلا اذھ ةَّيحالص
 دقعلا اذھ قحلأ دقو ً.اروف دقعلا اذھ ءاغلإ هالعأ ةروكذملا ةَّيلاطيإلا
 دِّكؤي11/12/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َنأ
.ةمئاق تلاز

2020/22305  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

Parlux S.p.A.53632020-01-1520202020-12-31يف انيدل لجسملاو ،11/1/2017 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،20/6/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5363( مــقرلا تحت
 يھ تاجوتنملا َّنإ ؛نانبل يف اھتاجوتنمل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا
Parlux نيتَّيراجِّتلا نيتمالعلا لمحت اھمزاولو رعَّشلا فيفصت تاّدعم
 عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .Twinturboو
 نمً اءدب ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،11/1/2017 يف رداص يرصح
 دنعو .31/12/2019 ىَّتح لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2017
 ّقحلا ءاطعإ عم ،تاونس ثالث ّلكً اّيئاقلت دقعلا اذھ دَّدجتيس هتَّدم ءاھتنا
 رخآلا قيرفلل يِّطخ راعشإ لاسرإ ربع كلذو باحسنالاب قيرف ِّلكل

 ةرتف لالخو .دقعلا ةَّيحالص ءاھتنا خيرات لبق رھشأ ةعبرأ ةرتف نمض
 ةكرَّشلل نكمي ةَّيراجِّتلا قوقحلاب ساسملا نود نمو دقعلا اذھ ةَّيحالص
 دقعلا اذھ تقحلأ دقو ً.اروف دقعلا اذھ ءاغلإ هالعأ ةروكذملا ةَّيلاطيإلا
 دِّكؤي13/12/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َنأ
.ةمئاق تلاز

2020/679  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

104



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Parlux S.p.A.53632019-06-2620192019-12-31صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،11/1/2017 يف رداّصلا 
 مــقرلا تحت ،20/6/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5363(
 تاّدعم يھ تاجوتنملا َّنإ ؛نانبل يف اھتاجوتنمل يرصح عِّزومك
Parlux نيتَّيراجِّتلا نيتمالعلا لمحت اھمزاولو رعَّشلا فيفصت
 عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .Twinturboو
 نمً اءدب ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،11/1/2017 يف رداص يرصح
 دنعو .31/12/2019 ىَّتح لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2017
 ّقحلا ءاطعإ عم ،تاونس ثالث ّلكً اّيئاقلت دقعلا اذھ دَّدجتيس هتَّدم ءاھتنا
 رخآلا قيرفلل يِّطخ راعشإ لاسرإ ربع كلذو باحسنالاب قيرف ِّلكل

 ةرتف لالخو .دقعلا ةَّيحالص ءاھتنا خيرات لبق رھشأ ةعبرأ ةرتف نمض
 ةكرَّشلل نكمي ةَّيراجِّتلا قوقحلاب ساسملا نود نمو دقعلا اذھ ةَّيحالص
 دقعلا اذھ تقحلأ دقو ً.اروف دقعلا اذھ ءاغلإ هالعأ ةروكذملا ةَّيلاطيإلا
 َنأ دِّكؤي24/6/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/9858  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيلاطيإ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

ALTERCOSME
TO 

DIFFUSION, 
S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،4/2/2016 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53682019-07-2220192020-07-05
 ،5/7/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تماق يذلاو ،)5368( مــقرلا تحت
 ليمجَّتلا دھاعم قاطن نمض تاجتنملا عيزوتب عِّزوملل صيخرَّتلاب
 تاجتنملا َّنإ .دقعلا نمض اھيلع قفَّتملا ةقطنملا يف ةعقاولا تاعجتنملاو
 قفرملا) 1Annexe(1 قحلملا يف ةروكذملا تاجتنملا َّلك ينعت
 يف "RENAUD. Dr" ةليكشت نمض( جتنم َّيأو ةدافإلابً اطبر
 َّنإ .ةقطنملا نمض هجيورت يف ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا بغرت دق)لبقتسملا
 عم .ايروسو ،ندرألاو ،نانبل :ينعت دقعلا نمض اھيلع قفَّتملا ةقطنملا
 ةَّيكلملا قوقح نم مزلي ام كلمت ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا
 دوقع حنم اھتعاطتسابو هالعأ اھيلإ راشملا تاجتنملا رامثتسال ةَّيركفلا
 حيراصَّتلا عيمج ىلع ةزئاح ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأ امك ،ةَّيرصح عيزوت
 روكذملا دقعلا َّنإ .اھعيزوتو ليمجَّتلا تارضحتسم داريتسال ةبولطملا
 زِّيح لخديو ،4/2/2016 يف مربم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ
 ةلاح ءانثتساب ،لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2016 نمً ارابتعا ذيفنَّتلا
 ةَّيئدبم ةَّيلَّوأ ةرتفل ،دقعلا اذھ يف دَّدحملا وحَّنلا ىلع ركبملا ءاھنإلا
 ىلع ناقيرفلا قفَّتي ،30/6/2020 يف .31/12/2020 يف يھتنت
 .دقعلا ديدجت يف امھتبغر مدع وأ امھتبغر نع ضعبلا امھضعب غالبإ
 هديدجت ىلإ راصُي ،دقعلا ءاھنإ يف امھتبغر نع نافرَّطلا بِرعي مل اذإ
 اذھ نوكيو .تاونس سمخل ُّدتمت ةَّيفاضإ ةرتفل ّينمّضلا قافِّتالابً اّيئاقلت
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو .يروف لوعفمب خسفللً الباق دقعلا
 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي16/7/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

2019/10994  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيسنرف
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

ALTERCOSME
TO

DIFFUSION,
S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،4/2/2016 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53682020-07-2320202021-07-05
 ،5/7/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تماق يذلاو ،)5368( مــقرلا تحت
 ليمجَّتلا دھاعم قاطن نمض تاجتنملا عيزوتب عِّزوملل صيخرَّتلاب
 تاجتنملا َّنإ .دقعلا نمض اھيلع قفَّتملا ةقطنملا يف ةعقاولا تاعجتنملاو
 قفرملا) 1Annexe(1 قحلملا يف ةروكذملا تاجتنملا َّلك ينعت
 يف "RENAUD. Dr" ةليكشت نمض( جتنم َّيأو ةدافإلابً اطبر
 َّنإ .ةقطنملا نمض هجيورت يف ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا بغرت دق)لبقتسملا
 عم .ايروسو ،ندرألاو ،نانبل :ينعت دقعلا نمض اھيلع قفَّتملا ةقطنملا
 ةَّيكلملا قوقح نم مزلي ام كلمت ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا
 دوقع حنم اھتعاطتسابو هالعأ اھيلإ راشملا تاجتنملا رامثتسال ةَّيركفلا
 حيراصَّتلا عيمج ىلع ةزئاح ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأ امك ،ةَّيرصح عيزوت
 روكذملا دقعلا َّنإ .اھعيزوتو ليمجَّتلا تارضحتسم داريتسال ةبولطملا
 زِّيح لخديو ،4/2/2016 يف مربم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ
 ةلاح ءانثتساب ،لوعفملا يراس ىقبيو ،1/1/2016 نمً ارابتعا ذيفنَّتلا
 ةَّيئدبم ةَّيلَّوأ ةرتفل ،دقعلا اذھ يف دَّدحملا وحَّنلا ىلع ركبملا ءاھنإلا
 ىلع ناقيرفلا قفَّتي ،30/6/2020 يف .31/12/2020 يف يھتنت
 .دقعلا ديدجت يف امھتبغر مدع وأ امھتبغر نع ضعبلا امھضعب غالبإ
 هديدجت ىلإ راصُي ،دقعلا ءاھنإ يف امھتبغر نع نافرَّطلا بِرعي مل اذإ
 اذھ نوكيو .تاونس سمخل ُّدتمت ةَّيفاضإ ةرتفل ّينمّضلا قافِّتالابً اّيئاقلت
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو .يروف لوعفمب خسفللً الباق دقعلا
 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/7/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

2020/9913  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيسنرف
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

Narkonteks 
Tekstil İhr. İth. 
San. ve Tic. A. 

Ş.

 يف انيدل لجسملاو ،1/8/2016 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53742019-09-1920192020-07-21
 ،21/7/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5374( مــقرلا تحت
 ةسبلألا نم اھتاجوتنم عيزوتو عيبل نانبل يف اھعِّزوم نوكتل ةَّينانبُّللا
Alive، Blackspade، :ةيلاَّتلا تاكراملا ءامسأ تحت ةضوملا ىلع

Cozygen، Alive Forever. كلت يھ تاجتنملا تافصاوم َّنإ 
 .)Exhibit A/–أ– زربم دنتسم(ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةدَّدحملا
 تلخدو تَمِربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 يف اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،تاونس3 ةَّدمل1/8/2016 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح
 ةدَّدمم ةرتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت نيقيرفلل نكمي كلذ دعب .قبسم تقو
 ديربلا ةطساوب وأً اّيھفش ةلدابتم ةَّيقافِّتا بجومبً ارھش36 غلبت
 ةَّيرصحلا عِّزوملل نوكي فوس ،ةَّيقافِّتالا هذھ ةَّدم لاوطو .ينورتكلإلا
 ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا عيبت نلو .هالعأ اھيلإ راشملا تاجتنملاب قَّلعتي ام يف
 هذھ تقحلأ دقو .نانبل يف رخآ قيرف ِّيأ ىلإ اھتاجتنم هالعأ ةروكذملا
17/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/13915  ستيمتنا نشاف ةكرشةَّيكرت
 FASHION .ل.م.ش

INTIMATES SAL
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Narkonteks
Tekstil İhr. İth.
San. ve Tic. A.

Ş.

 يف انيدل لجسملاو ،1/8/2016 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53742020-12-1020202021-07-21
 ،21/7/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5374( مــقرلا تحت
 ةسبلألا نم اھتاجوتنم عيزوتو عيبل نانبل يف اھعِّزوم نوكتل ةَّينانبُّللا
Alive، Blackspade، :ةيلاَّتلا تاكراملا ءامسأ تحت ةضوملا ىلع

Cozygen، Alive Forever. كلت يھ تاجتنملا تافصاوم َّنإ 
 .)Exhibit A/–أ– زربم دنتسم(ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةدَّدحملا
 تلخدو تَمِربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 يف اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،تاونس3 ةَّدمل1/8/2016 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح
 ةدَّدمم ةرتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت نيقيرفلل نكمي كلذ دعب .قبسم تقو
 ديربلا ةطساوب وأً اّيھفش ةلدابتم ةَّيقافِّتا بجومبً ارھش36 غلبت
 ةَّيرصحلا عِّزوملل نوكي فوس ،ةَّيقافِّتالا هذھ ةَّدم لاوطو .ينورتكلإلا
 ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا عيبت نلو .هالعأ اھيلإ راشملا تاجتنملاب قَّلعتي ام يف
 هذھ تقحلأ دقو .نانبل يف رخآ قيرف ِّيأ ىلإ اھتاجتنم هالعأ ةروكذملا
9/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/22149  ستيمتنا نشاف ةكرشةَّيكرت
 FASHION .ل.م.ش

INTIMATES SAL

Nail Alliance –
Artistic, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،11/3/2016 خيراتب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع53782019-08-2820192020-08-01
 ،1/8/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةكرَّشلا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5378( مــقرلا تحت
 ،قارعلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ،اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا
 ،رعَّشلاو رفاظألاو دلجلاب ةيانعلا تاجتنم ينعت يتَّلا اھتاجوتنمل ،رصمو
 International( ةَّيملاعلا راعسألا ةحئال ىلع ةجردملاو ،تاودألاو

Price List(. عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ 
 لخدتو ،11/3/2016 يف ةعَّقوم)يملاعلا ىوتسملا ىلع( يرصح
 ةَّيميوقت تاونس سمخ ةَّدمل ُّرمتست فوسو ذيفنَّتلا خيرات دنع ذيفنَّتلا زِّيح
 ةَّدمل ديدجَّتلل ةلباق ،2020 ماعلا نم لَّوألا نوناك31  يف يھتنتل
 .اھديدجت َّمتي مل ام وأً اقبسم اھؤاھنإ َّمتي مل ام)ةَّدملا( تاونس سمخ
 اھتَّدم ءاھتنا نم رھشأ ةَّتس لبق نيفرَّطلا لبق نم ةَّيقافِّتالا ةعجارم ُّمتيو
 هذھ نوكتو .نيقيرفلا نيب يِّطخ قافِّتا ىلع ًءانب ،اھديدجت لبق وأ
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو ً،اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي22/8/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2019/12756  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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Nail Alliance –
Artistic, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،11/3/2016 خيراتب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع53782020-07-2820202020-12-01
 ،1/8/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةكرَّشلا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5378( مــقرلا تحت
 ،قارعلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ،اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا
 ،رعَّشلاو رفاظألاو دلجلاب ةيانعلا تاجتنم ينعت يتَّلا اھتاجوتنمل ،رصمو
 International( ةَّيملاعلا راعسألا ةحئال ىلع ةجردملاو ،تاودألاو

Price List(. عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ 
 لخدتو ،11/3/2016 يف ةعَّقوم)يملاعلا ىوتسملا ىلع( يرصح
 ةَّيميوقت تاونس سمخ ةَّدمل ُّرمتست فوسو ذيفنَّتلا خيرات دنع ذيفنَّتلا زِّيح
 سمخ ةَّدمل ديدجَّتلل ةلباق ،2020 ماعلا نم لَّوألا نوناك31 يف يھتنتل
 ُّمتيو .اھديدجت َّمتي مل ام وأً اقبسم اھؤاھنإ َّمتي مل ام)ةَّدملا( تاونس
 وأ اھتَّدم ءاھتنا نم رھشأ ةَّتس لبق نيفرَّطلا لبق نم ةَّيقافِّتالا ةعجارم
 ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .نيقيرفلا نيب يِّطخ قافِّتا ىلع ًءانب ،اھديدجت لبق
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو ً،اروف ءاھنإلل ةلباق
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي24/7/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2020/10238  ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرشةَّيكريمأ
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

BERETTA 
U.S.A. CORP.

 يف انيدل لجسملاو ،22/3/2017يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53862020-08-3120202021-08-23
 ،23/8/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5386( مــقرلا تحت
ً اّيرصحً الِّثمموً اليكو اھنييعت َّمت دق ناك ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا
 لِّثمملاو ليكولا ةَّيقافِّتا ىلإ دنتسي نييعَّتلا اذھ َّنأبو ،2012 ذنم اھل
 .ةحلاص ىقبت يتَّلاوً اّيونسً أّيئاقلت اھديدجت يرجي يتَّلا يرصحلا
 جيورتب ةضَّوفم تلاز ال هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنإف يلاّتلابو
 َّنإ ؛نانبل يف هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا تاجوتنم ةَّفاك عيبو
 .22/3/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
28/8/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/12075  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا
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BERETTA
U.S.A. CORP.

 يف انيدل لجسملاو ،22/3/2017يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53862019-09-3020192020-08-23
 ،23/8/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدافأ دق تناك يذلاو ،)5386( مــقرلا تحت
ً اّيرصحً الِّثمموً اليكو اھنييعت َّمت دق ناك ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيكريمألا
 لِّثمملاو ليكولا ةَّيقافِّتا ىلإ دنتسي نييعَّتلا اذھ َّنأبو ،2012 ذنم اھل
 .ةحلاص ىقبت يتَّلاوً اّيونسً أّيئاقلت اھديدجت يرجي يتَّلا يرصحلا
 جيورتب ةضَّوفم تلاز ال هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنإف يلاّتلابو
 َّنإ ؛نانبل يف هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا تاجوتنم ةَّفاك عيبو
 .22/3/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
27/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/14414  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 تاجتنملل عناصلا
ةيواميكلا

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،10/12/2016 يف خَّرؤملا53942018-11-2820182019-11-30
 مــقرلا تحت ،12/9/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ّقح ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيتيوكلا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5394(
 تياو -اناص" جتنمل ايروسو نانبل نم ٍّلك يف ّيرصحلا عيزوَّتلا
 ةلاكو قافِّتا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ."تيربس
 ةَّيداليم ةنس اھتَّدم ةَّيلَّوأ ةرتفل حلاصو ،10/12/2016 يف خَّرؤم
 .30/11/2017 يف يھتنتو1/12/2016 خيرات نم أدبت ةدحاو
 دقو .خسفلل لباق وھو ،طورشب رثكأ وأ/ةلثامم ةَّدملً اّيئاقلت دقعلا دَّدجيو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  دقعلا اذھ قحلأ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي23/11/2018
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2018/17540  ميجن نومير ةكرشةَّيتيوك
 .م.م.ش تايواميكلل

CHEMICALS .N.R
L.R.A.S.

LOTTE BP 
Chemical Co., 

Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،15/11/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع53952019-11-1220192020-09-12
 ،12/9/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنمض دق تناك يذلاو ،)5395( مــقرلا تحت
 ضمح َّصخ امب ّيرصحلا عيزوَّتلا قوقح ةَّينانبللا ةكرشلل ةَّيروكلا
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .نانبل يف كـَـلھتسملاAcetic Acid كيتيسألا
 ثالث ةَّدمل حلاصو ،15/11/2016 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ
 تقوب ّرمتسم لكشب ةدحاو ةنسلً اّيئاقلت ةَّيحالَّصلا ُّدتمتو .تاونس
 طرشو ،ةَّيحالَّصلا طسو يف .ةَّيفاضإ ةشقانم دوجو لاح يف ءاضقنالا
 بابسأ تاذ هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا نيب ةَّيقافِّتا كلانھ نوكي نأ
 دقو ،حلاص ريغ هالعأ هيلإ راشملا باتكلا نوكي نأ نكمي ،ةَّيقطنم
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا باتكلا قحلأ
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/16307  ميجن نومير ةكرشةَّيروك
 .م.م.ش تايواميكلل

CHEMICALS .N.R
L.R.A.S.
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PILOT
CORPORATIO

N

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2017 خيراتب مربملا53972019-02-0520192020-01-01
 يذلاو ،)5397( مقرلا تحت ،18/9/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 يف ةدراولا كلت يھ تاجتنملا َّنإ ؛نانبل يف تاجتنملا عيزوتو داريتسال
 َّنأ ىلإ ةراشإلا عم .1SCHEDULE /ً اطبر قفرملا لَّوألا قحلملا
 نيدنبلا يف هيلع صوصنم وھ ام ءانثتساب( موقت نل ةَّينابايلا ةكرَّشلا

 ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم وأ ،رخآ صخش ِّيأ نييعتب)5.2و2.4
 ديروت وأ ،نانبل يف تاجتنملا لجأ نم ليكو وأ عِّزوم ةفصب ىرخأ
 وأ ،صخش ِّيأ ىلإ ،اھعيب ةداعإ وأ اھلامعتسا لجأ نم ءاوس ،تاجتنملا
 ِّيأ بُّنجت فدھب .عِّزوملا ريغ ،نانبل يف ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم
 نأ عِّزوملا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلع ًءانب ،ةَّينابايلا ةكرَّشلل ُّقحي ،ّكش
 تاعالطتساو قوّسلا ثوحب ءارجإ لجأ نم عِّزوملا ءالمعب لصَّتت
 ةَّينابايلا ةكرشلا تحنم امك .تاجتنملاب قَّلعتي ام يف ءالمعلا ءارآل
 مادختساب قلعتي ام يف نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا
 ،اھنع نالعإلاو ،تاجتنملل جيورتلا ضارغأ يف ةيراجتلا تامالعلا
 / عبارلا قحلملا يف ةدراولا كلت يھ ةَّيراجتلا تامالعلا َّنإ .اھعيبو
4SCHEDULE ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ً.اطبر قفرملا 
 خيرات نم اھلوعفم يرسيو ،1/1/2017 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافتا نع
 ،13.6 ىلإ13.2 نيدنبلا ةاعارم عمو ،)1/1/2017 يف يأ( ءدبلا
 هذھ دَّدجتت .ءدبلا خيرات نم ةدحاو ةنس ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبت فوس
 ةكرَّشلا تملعأ اذإّ الإ ةنس اھتَّدم رثكأ وأ ةدحاو ةرتفلً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا
 قيرف ِّيأل زوجيو .قافِّتالا ديدجت مدع يف اھتبغرب عِّزوملا ةَّينابايلا
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ تقِحُلأ دقو .ةَّيقافِّتالا هذھ خسف
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/1/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/2450 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّيناباي
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PILOT
CORPORATIO

N

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2017 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53972020-01-2020202021-01-01
 تحت ،18/9/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5397( مقرلا
تاجتنملا َّنإ ؛نانبل يف تاجتنملا عيزوتو داريتسال اھل يرصح عِّزومك
 / ةدافإلابً اطبر قفرملا لَّوألا قحلملا يف ةدراولا كلت يھ
1SCHEDULE. موقت نل ةَّينابايلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم 
 ِّيأ نييعتب)5.2و2.4 نيدنبلا يف هيلع صوصنم وھ ام ءانثتساب(
 ليكو وأ عِّزوم ةفصب ىرخأ ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم وأ ،رخآ صخش
 لجأ نم ءاوس ،تاجتنملا ديروت وأ ،نانبل يف تاجتنملا لجأ نم
 ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم وأ ،صخش ِّيأ ىلإ ،اھعيب ةداعإ وأ اھلامعتسا
 ،ةَّينابايلا ةكرَّشلل ُّقحي ،ّكش ِّيأ بُّنجت فدھب .عِّزوملا ريغ ،نانبل يف
 نم عِّزوملا ءالمعب لصَّتت نأ عِّزوملا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلع ًءانب
 قَّلعتي ام يف ءالمعلا ءارآل تاعالطتساو قوّسلا ثوحب ءارجإ لجأ
 يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرشلا تحنم امك .تاجتنملاب
جيورتلا ضارغأ يف ةيراجتلا تامالعلا مادختساب قلعتي ام يف نانبل يف
 كلت يھ ةَّيراجتلا تامالعلا َّنإ .اھعيبو ،اھنع نالعإلاو ،تاجتنملل
 .ةدافإلابً اطبر قفرملا 4SCHEDULE / عبارلا قحلملا يف ةدراولا
 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ،)1/1/2017 يف يأ( ءدبلا خيرات نم اھلوعفم يرسيو ،1/1/2017
 لوعفملا ةيراس ىقبت فوس ،13.6 ىلإ13.2 نيدنبلا ةاعارم عمو
 ةدحاو ةرتفلً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتت .ءدبلا خيرات نم ةدحاو ةنس ةَّدمل
 يف اھتبغرب عِّزوملا ةَّينابايلا ةكرَّشلا تملعأ اذإّ الإ ةنس اھتَّدم رثكأ وأ
 تقِحُلأ دقو .ةَّيقافِّتالا هذھ خسف قيرف ِّيأل زوجيو .قافِّتالا ديدجت مدع
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ،7/1/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/865 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّيناباي
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PILOT
CORPORATIO

N

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2017 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع53972021-02-1120212022-01-01
 تحت ،18/9/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5397( مقرلا
تاجتنملا َّنإ ؛نانبل يف تاجتنملا عيزوتو داريتسال اھل يرصح عِّزومك
 /ةدافإلابً اطبر قفرملا لَّوألا قحلملا يف ةدراولا كلت يھ
1SCHEDULE. موقت نل ةَّينابايلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم 
 ِّيأ نييعتب)5.2و2.4 نيدنبلا يف هيلع صوصنم وھ ام ءانثتساب(
 ليكو وأ عِّزوم ةفصب ىرخأ ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم وأ ،رخآ صخش
 لجأ نم ءاوس ،تاجتنملا ديروت وأ ،نانبل يف تاجتنملا لجأ نم
 ةكرش وأ ةَّيراجت ةسَّسؤم وأ ،صخش ِّيأ ىلإ ،اھعيب ةداعإ وأ اھلامعتسا
 ُّقحي ،ّكش ِّيأ بُّنجت فدھب .عِّزوملا ريغ ،نانبل يف
 لصَّتت نأ عِّزوملا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلع ًءانب ،ةَّينابايلا ةكرَّشلل
 ءارآل تاعالطتساو قوّسلا ثوحب ءارجإ لجأ نم عِّزوملا ءالمعب
 ةكرشلا ةَّينابايلا ةكرشلا تحنم امك .تاجتنملاب قَّلعتي ام يف ءالمعلا
 تامالعلا مادختساب قلعتي ام يف نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا
 َّنإ .اھعيبو ،اھنع نالعإلاو ،تاجتنملل جيورتلا ضارغأ يف ةيراجتلا
 / عبارلا قحلملا يف ةدراولا كلت يھ ةَّيراجتلا تامالعلا

4SCHEDULE وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ةدافإلابً اطبر قفرملا 
 نم اھلوعفم يرسيو ،1/1/2017 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع
 ىلإ13.2 نيدنبلا ةاعارم عمو ،)1/1/2017 يف يأ( ءدبلا خيرات

 .ءدبلا خيرات نم ةدحاو ةنس ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبت فوس ،13.6
 تملعأ اذإّ الإ ةنس اھتَّدم رثكأ وأ ةدحاو ةرتفلً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتت
 ِّيأل زوجيو .قافِّتالا ديدجت مدع يف اھتبغرب عِّزوملا ةَّينابايلا ةكرَّشلا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ تقِحُلأ دقو .ةَّيقافِّتالا هذھ خسف قيرف
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ،30/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2021/3019 .م.م.ش باَّسك ةكرشةَّيناباي
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Aydinli Hazir
Giyim Sanayi ve

Ticaret

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،26/4/2016 يف خَّرؤملا53992018-10-0520182019-10-02
 مــقرلا تحت ،2/10/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرش  ةطساوب ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5399(

USPA GLOBAL LICENSING INC. )ةَّيسنجلا نم 
 200Centrepark Drive, Suite ,1400 :اھناونع ،ةَّيكريمألا

USA33401 West Palm Beach, FL (ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب 
 اھرودب يتَّلاAydinli ةكرش لبق نم زايتمالا اھل حونمملا يھ
 USPA Global ةكرش لبق نم ةَّيسيئرلا اھل صَّخرملا

Licensing Inc.. نيب ةمربم يسيئر صيخرت ةَّيقافِّتا بجومبو 
USPA Global Licensing Inc. وAydinli، ةكرَّشلا َّنإف 

جوتنمل عِّزومو هل صَّخرم ةئزجت رجات يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا
Polo Association. S.Uداريتسا يف ينوناقلا ّقحلا كلمتو، 

 نم اًّيأ لمحت يتَّلا تاجتنملاو نانبل يفUSPA عيزوتو ،عيبو
POLO . S.U :يلي امك ،نانبل يفUSPAـل ةَّيراجِّتلا تامالعلا

Double ، 1890ASSOCIATION Founded 
POLO . S.U، Shield logo-P، Horseman logo
USPA، ASSOCIATIONةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 

 دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .26/4/2016 يف خَّرؤم باتك نع
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2018/13684 لانوشانرتنا يواّنح ةكرشةَّيكرت
   .ل.م.ش بورغ

HINNAWI 
INTERNATIONAL

 GROUP SAL

micfil Ultra Fine 
Filter Ltd.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،13/4/2017 خيراتب رداّصلا54002018-11-2920182019-10-03
 مــقرلا تحت ،3/10/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 َّقح ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيناملألا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5400(
 جولاتاك(1 قفرملا يف ةجردملا اھتاجتنمل نانبل يف َّيرصحلا قيوسَّتلا
نأ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ىلع .مزاولو رايغ عطق نم عبتي ام ّلكو)تاجتنملا
 الو ،هالعأ هيلإ راشملا1 قفرملا يف ةجردملا تاجتنملا طقف قِّوست
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .ىرخأ تايمست وأ  ءامسأ ِّيأ ةفاضإ ّقحي
 نم هلوعفم أدبيو ،13/4/2017 يف رداص دقع نع ةرابع
 دقعلا ءاغلإ دقاعتم قيرف ِّلكل ُّقحيو .ةدَّدحم ريغ ةَّدملو1/5/2017
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ً.اروف
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي29/11/2018 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2018/17668  َّلحملاةَّيناملأ
GERMANY’يراجِّتلا

S GENERATION 
QUALITY 

PRODUCTS 
TRADING
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micfil Ultra Fine
Filter Ltd.

يف انيدل لجسملاو ،13/4/2017 خيراتب رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع54002019-12-0220192020-10-03
 ،3/10/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيناملألا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5400( مــقرلا تحت
 قفرملا يف ةجردملا اھتاجتنمل نانبل يف َّيرصحلا قيوسَّتلا َّقح ةَّينانبُّللا

 ىلع .مزاولو رايغ عطق نم عبتي ام ّلكو)تاجتنملا جولاتاك(1
 راشملا1 قفرملا يف ةجردملا تاجتنملا طقف قِّوست نأ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 دقعلا َّنإ .ىرخأ تايمست وأ  ءامسأ ِّيأ ةفاضإ ّقحي الو ،هالعأ هيلإ
 أدبيو ،13/4/2017 يف رداص دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 دقاعتم قيرف ِّلكل ُّقحيو .ةدَّدحم ريغ ةَّدملو1/5/2017 نم هلوعفم
 ةرازو ىدل قدصم دھعتب دقعلا اذھ قحلأ دقو ً.اروف دقعلا ءاغلإ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي2/12/2019 خيراتب ةَّينانبُّللا ةَّيجراخلا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/17383  َّلحملاةَّيناملأ
GERMANY’يراجِّتلا

S GENERATION 
QUALITY 

PRODUCTS 
TRADING

HONGLILAI 
AUTO LAMP

خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا54022018-11-0620182019-10-06
 ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5402( مــقرلا تحت ،6/10/2017
 قلعتي ام يف نانبل يفً اّيرصح اھليثمت قح ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّينيصلا
AUTO LAMPمسا تحت تاراَّيسلا ليدبت عطق نم اھتاجوتنمب
 ليثمت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛HLL ةكرامو
 دُّھعتب قحلأ دقو ،10/12/2010 نمً ارابتعا أدبي يرصح يراجت
ةقالعلا َّنأ دكؤي6/11/2018 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2018/16107  بورغ .ك .مأ ةكرشةَّينيص
K. M. .م.م.ش ينابموك

Group Company

E. Procos Ltd.54062020-12-0220202021-10-12يف انيدل لَّجسملاو ،2/5/1996 خيراتب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت ،12/10/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5406( مقرلا
 قطانملا نمض عيب ةداعإو جيورتو ءارشل ةَّيرصحلاو ةديحولا قوقحلا
اھركذ دراولا ةَّينانويلا ةكرشلا لبق نم ةاطعملا تاجوتنملا اھيلع قفتملا
 ىلع رخآل تقو نم هليدعت نكمي امك) 1Appendix(1 قحلملا يف
 ةصَّصخملا ةقطنملا اَّمأ ،ايروسو نانبل يھ قطانملا َّنإ .نيقيرفلا دي
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يھفDisney ةمالع لمحت يتلا تاجوتنملل
 سمخ ةدملو ،2/5/1996 خيراتب ةعقوم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ
 اذإ َّالإ .ةلثامم ددملً اّيئاقلت ديدجتلل ةلباق1/1/1992 نمً ارابتعا تاونس
 ءاھنإ ىلع همزعب رخآلا قيرفلا ىلإً اراعشإ نيقيرفلا دحأ لسرأ
 قَّدصم رارقإب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو .ةَّيقافتالا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/21129  .م.م.ش وكمارت ةكرشةَّينانوي
.TRAMCO CO

L.R.A.S.
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E. Procos Ltd.54062019-10-0820192020-10-12يف انيدل لَّجسملاو ،2/5/1996 خيراتب عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 تحت ،12/10/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5406( مقرلا
 قطانملا نمض عيب ةداعإو جيورتو ءارشل ةَّيرصحلاو ةديحولا قوقحلا
اھركذ دراولا ةَّينانويلا ةكرشلا لبق نم ةاطعملا تاجوتنملا اھيلع قفتملا
 ىلع رخآل تقو نم هليدعت نكمي امك) 1Appendix(1 قحلملا يف
 ةصَّصخملا ةقطنملا اَّمأ ،ايروسو نانبل يھ قطانملا َّنإ .نيقيرفلا دي
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يھفDisney ةمالع لمحت يتلا تاجوتنملل
 سمخ ةدملو ،2/5/1996 خيراتب ةعقوم ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ
 اذإ َّالإ .ةلثامم ددملً اّيئاقلت ديدجتلل ةلباق1/1/1992 نمً ارابتعا تاونس
 ءاھنإ ىلع همزعب رخآلا قيرفلا ىلإً اراعشإ نيقيرفلا دحأ لسرأ
 قَّدصم رارقإب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو .ةَّيقافتالا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/14899  .م.م.ش وكمارت ةكرشةَّينانوي
.TRAMCO CO

L.R.A.S.

E. Procos Ltd.54062018-10-2220182019-10-12دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،2/5/1996 خيراتب عَّقوملا 
يذلاو ،)5406( مقرلا تحت ،12/10/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 ةديحولا قوقحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تحنم
 اھيلع قفتملا قطانملا نمض عيب ةداعإو جيورتو ءارشل ةَّيرصحلاو
 قحلملا يف اھركذ دراولا ةَّينانويلا ةكرشلا لبق نم ةاطعملا تاجوتنملا

1)1Appendix (نيقيرفلا دي ىلع رخآل تقو نم هليدعت نكمي امك. 
 يتلا تاجوتنملل ةصَّصخملا ةقطنملا اَّمأ ،ايروسو نانبل يھ قطانملا َّنإ
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يھفDisney ةمالع لمحت
ً ارابتعا تاونس سمخ ةدملو ،2/5/1996 خيراتب ةعقوم ةَّيقافتا نع
 دحأ لسرأ اذإ َّالإ .ةلثامم ددملً اّيئاقلت ديدجتلل ةلباق1/1/1992 نم
 نوكتو .ةَّيقافتالا ءاھنإ ىلع همزعب رخآلا قيرفلا ىلإً اراعشإ نيقيرفلا
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا هذھ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/10/2018 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2018/14878  .م.م.ش وكمارت ةكرشةَّينانوي
.TRAMCO CO

L.R.A.S.
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SERGENT
MAJOR

TEXTILE
EXPORT LTD

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/7/2017 يف خَّرؤملا54142019-05-2920192020-06-07
 مــقرلا تحت ،18/10/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيصربقلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5414(
 اًّيرصح نانبلل ةَّيِّلحملا قوسلا يف اھل اًّيرصحً اعِّزوم  ةَّينانبللا
لمحت دالوألل ةسبلأ نع ةرابع يھو ،"Sergent Major" تاجوتنمل
لكشب ةطبترم تاجتنم ةَّيأ وأ( "Sergent Major" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 زايتمالا تاّيلمعو لامعأبو هالعأ ةروكذملا ةَّيراجِّتلا تامالعلاب رشابم
 دقعلا َّنإ .7/6/2018 ةياغل)هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيصربقلا ةكرَّشلل
 يف خَّرؤم يرصح عيزوت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا

كلذ دعبو ،ةَّيفاضإ ةدحاو ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت ديدجَّتلل لباقو ،20/7/2017
 نيقيرفلا دحأ غلبأ لاح يف الإ ةدحاو ةنس نم ةَّيفاضإ تارتفل بقاعَّتلاب
 بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكل اذھ قحلأ دقو .ديدجَّتلا مدعب هتَّينب رخآلا
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي24/5/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/8682  .ل.م.ش ث ب أ ةكرشةَّيصربق
ABC

KULTHORN 
KIRBY PUBLIC 

CO., LTD.

 ِّلجسلا يف انيدل لِّجُسو ،17/4/2017 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخد يذَّلاو54162019-04-0220192020-04-17
 مقرلا تحت ،23/10/2017 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنالياّتلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5416(
 تاعيبملل "KPC"و "KK" ةمكحملا طغَّضلا ةزھجألً اّيرصحً اعِّزوم
 ةكرَّشلا ظفتحتو .ايروسو نانبل يضارأ يف)عيبلا دعب( ةمدخلاو
 يلصألا تاّدعملا عِّنصم عم رشابملا لصاوَّتلا ِّقحب ةَّيدنالياّتلا
)M.E.O.(نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .يضارألا يف 
 فوسو ،17/4/2017 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد ّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا
 تارتفل اھدعبً اّيئاقلت دَّدجت فوسو ،ةدحاو ةنس ةَّيئدبملا اھتَّدم نوكت
 لالخ تقو ِّيأ يف ،قيرف ِّلكل ُّقحيو .اھنم ٍّلكل ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم
 ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو ،ّيِّطخ راعشإ بجومب ةَّيقافِّتالا خسف ،ةَّدملا هذھ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/6010  .م.م.ش جنيلوكس ةكرشةَّيدناليات
SCOOLING 

L.R.A.S.
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KULTHORN
KIRBY PUBLIC

CO., LTD.

 لِّجُسو ،17/4/2017 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخد يذَّلا يراجتلا ليثمتلا دقع54162020-06-0920202021-04-17
 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل

 ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5416( مقرلا تحت ،23/10/2017
 ةمكحملا طغَّضلا ةزھجألً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنالياّتلا
"KK" و"KPC" نانبل يضارأ يف)عيبلا دعب( ةمدخلاو تاعيبملل 
 عِّنصم عم رشابملا لصاوَّتلا ِّقحب ةَّيدنالياّتلا ةكرَّشلا ظفتحتو .ايروسو
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .يضارألا يف).M.E.O( يلصألا تاّدعملا
 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد ّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ

 دَّدجت فوسو ،ةدحاو ةنس ةَّيئدبملا اھتَّدم نوكت فوسو ،17/4/2017
 ،قيرف ِّلكل ُّقحيو .اھنم ٍّلكل ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اھدعبً اّيئاقلت
 دقو ،ّيِّطخ راعشإ بجومب ةَّيقافِّتالا خسف ،ةَّدملا هذھ لالخ تقو ِّيأ يف
خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي29/5/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/7106  .م.م.ش جنيلوكس ةكرشةَّيدناليات
SCOOLING 

L.R.A.S.

KULTHORN 
KIRBY PUBLIC 

CO., LTD.

 لِّجُسو ،17/4/2017 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخد يذَّلا يراجتلا ليثمتلا دقع54162021-05-1120212022-04-17
 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل

 ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5416( مقرلا تحت ،23/10/2017
 ةمكحملا طغَّضلا ةزھجألً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيدنالياّتلا
"KK" و"KPC" نانبل يضارأ يف)عيبلا دعب( ةمدخلاو تاعيبملل 
 عِّنصم عم رشابملا لصاوَّتلا ِّقحب ةَّيدنالياّتلا ةكرَّشلا ظفتحتو .ايروسو
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .يضارألا يف).M.E.O( يلصألا تاّدعملا
 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد ّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ

 دَّدجت فوسو ،ةدحاو ةنس ةَّيئدبملا اھتَّدم نوكت فوسو ،17/4/2017
 ،قيرف ِّلكل ُّقحيو .اھنم ٍّلكل ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اھدعبً اّيئاقلت
 دقو ،ّيِّطخ راعشإ بجومب ةَّيقافِّتالا خسف ،ةَّدملا هذھ لالخ تقو ِّيأ يف
خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/4/2021
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2021/10655  .م.م.ش جنيلوكس ةكرشةَّيدناليات
SCOOLING 

L.R.A.S.
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Cassina S.p.A.54212019-11-0620192020-11-01يف انيدل لجسملاو ،1/6/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،1/11/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5421( مــقرلا تحت
 ةكرَّشلا نِّيعت نلو ؛نانبل يف اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةرشابم عيبلاب موقت نل اھَّنأ امك .نانبل يف نيرخآ نيعِّزوم َّيأ ةَّيلاطيإلا
اھمقاط لسرت نأ ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلل ُّقحي نكلو ؛دلبلا اذھ يف نئابَّزلا ىلإ
 ةَّيراجِّتلا اھتسايسو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تاطاشن نيب قيفوَّتلا ةيغب نانبل ىلإ
 روكذملا دقعلا َّنإ .دلبلا اذھ يف نئابَّزلاب ةرشابم لاصِّتالاو امك ةَّصاخلا
 يف اھلوعفم ىرسو تَمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ

 رجي مل ام ،31/12/2020 ةياغل ةذفان ىقبت فوسو ،1/6/2017
 راعشإ بجومب كلذو نيفرَّطلا نم ٍّيأ لبق نم تقو ِّيأ يف اھؤاھنإ
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .يّطخ
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي31/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/15931  .م.م.ش لبومرتنا ةكرشةَّيلاطيإ
INTERMEUBLE 

SARL

Cassina S.p.A.54212018-11-1320182019-11-01صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/6/2017 يف مربملا 
 مــقرلا تحت ،1/11/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5421(
 َّيأ ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا نِّيعت نلو ؛نانبل يف اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا
 نئابَّزلا ىلإ ةرشابم عيبلاب موقت نل اھَّنأ امك .نانبل يف نيرخآ نيعِّزوم
 نانبل ىلإ اھمقاط لسرت نأ ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلل ُّقحي نكلو ؛دلبلا اذھ يف
 ةَّصاخلا ةَّيراجِّتلا اھتسايسو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تاطاشن نيب قيفوَّتلا ةيغب
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .دلبلا اذھ يف نئابَّزلاب ةرشابم لاصِّتالاو امك
 ،1/6/2017 يف اھلوعفم ىرسو تَمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ
 ِّيأ يف اھؤاھنإ رجي مل ام ،31/12/2020 ةياغل ةذفان ىقبت فوسو
 تقحلأ دقو .يّطخ راعشإ بجومب كلذو نيفرَّطلا نم ٍّيأ لبق نم تقو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي6/11/2018 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2018/16565  .م.م.ش لبومرتنا ةكرشةَّيلاطيإ
INTERMEUBLE 

SARL
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Velocity UK Ltd54302018-10-1120182019-11-10صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ، 4/2/2015 يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،10/11/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5430(
Velocity تامدخو تاجتنمل يرصح عِّزومو ليكوك اھنييعت ىرج دق
:ةيلاتلا يھ تامدخلاو تاجتنملا َّنإ .نانبل يف
.Velocity نم قرطلا حالصإ تالآ تاعيبم -
 نم قرطلا حالصإ تالآ لمعتست يتلا قرطلا تاكبشل ةنايصلا ميدقت -

Velocity.
؛لثمألاVelocity تاَّينقت لامعتساب رفحلا مادختسإ -
4/2/2015 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .ةَّيلاعفلاو نايرسلا خيرات وھو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2018/14148  .م.م.ش دناسكوا ةكرشةَّيزيلكنإ
OAKSAND 

L.R.A.S.

Apex Universal, 
Inc.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،21/8/2017 يف خَّرؤملا54342018-12-2720182019-11-21
 مــقرلا تحت ،21/11/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
ةكرَّشلا اھتمربأ يرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ يذلاو ،)5434(
 اّمأ .نانبل ةلود يف ةحلاص ةَّيقافِّتالا َّنإ .ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم ةَّيكريمألا
 ةَّيكريمألا ةكرَّشلا تاجتنمل لماكلا ّطخلا وھف ىطعملا تاجتنملا ُّطخ
 تامالعلاو ،ديدحَّتلا تامالع تاجتنم اھيف امب ،هالعأ اھيلإ راشملا
 ةسكاعلا ريغ تامالعلا ةَّفاكو ،ةَّيجاجزلا زرخلاو ،LED ةَّيسمَّشلا
 ةكرَّشلا اھعِّنصت دق ةَّيلبقتسم تاجتنم ةَّيأو ،)كيتسالبو كيماريس(
 يف ةخَّرؤم هالعأ اھيلإ راشملا ّيرصحلا عِّزوملا ةَّيقافِّتا َّنإ ؛ةَّيكريمألا

 لخدتو ،30/8/2017و ،24/8/2017 يف ةعَّقومو ،21/8/2017
 ثالث ةَّدمل ةحلاص يھو ،نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت دعب طقف ذيفنَّتلا زِّيح
 نم اھؤاغلإ ِرجي مل ام تاونس ثالث ّلك اًّيئاقلت دَّدجت فوسو ،تاونس
 دھعتب تقحلأ دقو ؛ةَّدملا ةياھن لبق ٍّيِّطخ راعشإ بجومب قيرف ِّيأ لبق
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2018/19441  باكرفلك ةكرشةَّيكريمأ
 .ل.م.ش لانوشانرتنا

CleverCap 
International SAL
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United Salon
Technologies

GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،17/3/2017 يف عَّقوملا54422018-12-1720182019-12-18
 مــقرلا تحت ،18/12/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5442(
 عيبلا قطانم يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا عيزوتو عيبل اھل عِّزومك ةَّينانبللا
1/1/2017 نم يأ ةَّيلاعفلا خيرات نم تاونس سمخ نم ةدودحم ةَّدمل
 سمخ نم ةلثامم ةَّدملً اّيئاقلت ديدجَّتلل ةلباق ةَّدم ،31/12/2021 ةياغلو
1 قحلملا يف ةدراولا كلت يھ ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا َّنإ .تاونس
)ANNEX I(يھ ةقطنملا/عيبلا قطانم َّنإ .ةدافإلابً اطبر قفرملا 
 ،رطق ،ةَّيدوعّسلا ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل
 ةكرَّشلل يرصحلا عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنإ .نامُع ةنطلسو ،نيرحبلا
 ةَّيناملألا ةكرَّشلا ظفتحتو .ةقطنملا يف هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا
 ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا ةرشابم ريغ وأ ةرشابم عيبلا ِّقحب هالعأ ةروكذملا
 يتَّلا عيبلا تاونق( ةَّيراجِّتلا لامعألا طيشنت راطإ نمض ةقطنملا يف
 هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)ةَّيناّجم ةَّيدھك ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا اھيف مَدختسُت
 خيراتب يناملألا قيرفلا نم ةعَّقوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ

 تقحلأ دقو .قيرف ِّيأ لبق نمً اروف ءاھنإلل ةلباقو ،17/3/2017
 دِّكؤي14/12/2018 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق تلاز

2018/18859  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشايناملا
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

United Salon 
Technologies 

GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،17/3/2017 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع54422020-01-2420192020-12-18
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5442( مــقرلا تحت ،18/12/2017
 عيزوتو عيبل اھل عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب
 نم تاونس سمخ نم ةدودحم ةَّدمل عيبلا قطانم يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 ةلباق ةَّدم ،31/12/2021 ةياغلو1/1/2017 نم يأ ةَّيلاعفلا خيرات
 يھ ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا َّنإ .تاونس سمخ نم ةلثامم ةَّدملً اّيئاقلت ديدجَّتلل
 قطانم َّنإ ً.اطبر قفرملا)ANNEX I(1 قحلملا يف ةدراولا كلت
 ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل يھ ةقطنملا/عيبلا
 عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنإ .نامُع ةنطلسو ،نيرحبلا ،رطق ،ةَّيدوعّسلا
 ظفتحتو .ةقطنملا يف هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا ةكرَّشلل يرصحلا
 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم عيبلا ِّقحب هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا ةكرَّشلا
 ةَّيراجِّتلا لامعألا طيشنت راطإ نمض ةقطنملا يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 َّنإ .)ةَّيناّجم ةَّيدھك ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا اھيف مَدختسُت يتَّلا عيبلا تاونق(
 يناملألا قيرفلا نم ةعَّقوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 دقو .قيرف ِّيأ لبق نمً اروف ءاھنإلل ةلباقو ،17/3/2017 خيراتب
13/12/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/1176  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشايناملا
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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United Salon
Technologies

GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،17/3/2017 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع54422020-12-1420202021-12-18
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5442( مــقرلا تحت ،18/12/2017
 عيزوتو عيبل اھل عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب
 نم تاونس سمخ نم ةدودحم ةَّدمل عيبلا قطانم يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 ةلباق ةَّدم ،31/12/2021 ةياغلو1/1/2017 نم يأ ةَّيلاعفلا خيرات
 يھ ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا َّنإ .تاونس سمخ نم ةلثامم ةَّدملً اّيئاقلت ديدجَّتلل
 قطانم َّنإ ً.اطبر قفرملا)ANNEX I(1 قحلملا يف ةدراولا كلت
 ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل يھ ةقطنملا/عيبلا
 عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنإ .نامُع ةنطلسو ،نيرحبلا ،رطق ،ةَّيدوعّسلا
 ظفتحتو .ةقطنملا يف هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا ةكرَّشلل يرصحلا
 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم عيبلا ِّقحب هالعأ ةروكذملا ةَّيناملألا ةكرَّشلا
 ةَّيراجِّتلا لامعألا طيشنت راطإ نمض ةقطنملا يف ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا
 َّنإ .)ةَّيناّجم ةَّيدھك ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا اھيف مَدختسُت يتَّلا عيبلا تاونق(
 يناملألا قيرفلا نم ةعَّقوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 دقو .قيرف ِّيأ لبق نمً اروف ءاھنإلل ةلباقو ،17/3/2017 خيراتب
11/12/2020 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/22307  ةَّيراجتلا هيزن ةكرشايناملا
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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AMERICAN
INTERNATION

AL
INDUSTRIES

 AMERICAN ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع54432020-12-1420202021-12-18
INTERNATIONAL INDUSTRIES)موقت اھَّنأ امبو 

 يف مربملا ،)ةيلاعلا ةدوجلا تاذ ليمجَّتلا تارضحتسم عيزوتو عينصتب
 ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/3/2017
 يذلاو ،)5443( مــقرلا تحت ،18/12/2017 خيراتب يراـــجتلا
 قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
ANNEX( أ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجوتنملل ّيرصحلا عيزوَّتلا

 تاجتنملا هذھ ىلع تانيسحت نم كلذ لمشي ام عم(ً اطبر قفرملا)1
 ،برغملا ،ندرألا ،رئازجلا ،نانبل :ةيلاّتلا نادلبلا يفً)اقحال وأً اّيلاح
 دَّھعتتً افنآ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنأب ةدافإلا عم .سنوتو ،ايروس
تامالعلا لمحت ،ىرخأ تاجوتنم ةَّيأ وأ تاجوتنملا نحش نع عانتمالاب
 ،هالعأ ةروكذملا نادلبلا ىلإ ،ةلثامم ةَّيراجت تامالع وأ اھنيع ةَّيراجِّتلا
 نع مأ اھل ةعبات تاكرش قيرط نع وأ ،رشابم ريغ لكشب وأ ةرشابم
 رصحنت  يذَّلا عِّزوملا نم هيجوت وأ رمأ تحت الإ ،ةثلاث فارطأ قيرط
 تاجوتنملاب ةقِّلعتملا قيقدَّتلا تاءارجإو ءارِّشلا تابلط عيمج هب
 ىلإ هرودب اھنحشب موقيل ريخألا لبق نم ةمَلتسملاو هالعأ ةروكذملا
 تاجوتنملا كلتب ةَّصاخلا ءارِّشلا تابلط وأ ،هالعأ اھنع هَّونملا نادلبلا
 ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنإ .نادلبلا هذھ ىلإ اھنحشب مايقلا لَمتحملا نم يتَّلا
 ريغ تاجوتنملل هالعأ ةروكذملا نادلبلا يف ليكو وأ عِّزوم َّيأ نِّيعت نل
 ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تَمِربأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع
 خيراّتلا اذھ نم ًءادتبا تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو ،1/3/2017
 سمخ نم ةلثامم ةرتفل اًّيئاقلت دَّدجت فوسو ،28/2/2023 ةياغلو
 ؛بوتكم راعشإ لاسرإ ربع اھءاھنإ نيقيرفلا دحأ بغر اذإ الإ تاونس
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/12/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم
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AMERICAN
INTERNATION

AL
INDUSTRIES

 AMERICAN ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع54432020-01-1520192020-12-18
INTERNATIONAL INDUSTRIES)عينصتب موقت اھَّنأ امبو 

 يف مربملا ،)ةيلاعلا ةدوجلا تاذ ليمجَّتلا تارضحتسم عيزوتو
 ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/3/2017
 يذلاو ،)5443( مــقرلا تحت ،18/12/2017 خيراتب يراـــجتلا
 قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
ANNEX( أ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجوتنملل ّيرصحلا عيزوَّتلا

 هذھ ىلع تانيسحت نم كلذ لمشي ام عم( ةدافإلابً اطبر قفرملا)1
 ،ندرألا ،رئازجلا ،نانبل :ةيلاّتلا نادلبلا يفً)اقحال وأً اّيلاح تاجتنملا
 ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنأب ةدافإلا عم .سنوتو ،ايروس ،برغملا
 ،ىرخأ تاجوتنم ةَّيأ وأ تاجوتنملا نحش نع عانتمالاب دَّھعتتً افنآ
 نادلبلا ىلإ ،ةلثامم ةَّيراجت تامالع وأ اھنيع ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت
 تاكرش قيرط نع وأ ،رشابم ريغ لكشب وأ ةرشابم ،هالعأ ةروكذملا
 نم هيجوت وأ رمأ تحت الإ ،ةثلاث فارطأ قيرط نع مأ اھل ةعبات
 قيقدَّتلا تاءارجإو ءارِّشلا تابلط عيمج هب رصحنت  يذَّلا عِّزوملا
 موقيل ريخألا لبق نم ةمَلتسملاو هالعأ ةروكذملا تاجوتنملاب ةقِّلعتملا
 ةَّصاخلا ءارِّشلا تابلط وأ ،هالعأ اھنع هَّونملا نادلبلا ىلإ هرودب اھنحشب
 َّنإ .نادلبلا هذھ ىلإ اھنحشب مايقلا لَمتحملا نم يتَّلا تاجوتنملا كلتب
 ةروكذملا نادلبلا يف ليكو وأ عِّزوم َّيأ نِّيعت نل ةَّيكريمألا ةكرَّشلا
 دقعلا َّنإ .هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ريغ تاجوتنملل هالعأ
 تلخدو تَمِربأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو ،1/3/2017 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح
 ةرتفل اًّيئاقلت دَّدجت فوسو ،28/2/2023 ةياغلو خيراّتلا اذھ نم ًءادتبا
 لاسرإ ربع اھءاھنإ نيقيرفلا دحأ بغر اذإ الإ تاونس سمخ نم ةلثامم
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ؛بوتكم راعشإ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/12/2019 خيراتب ّينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/677  ةدحتملا تايالولا
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 AMERICAN ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع ءاقل54432018-12-1720182019-12-18
INTERNATIONAL INDUSTRIES)ةَّيسنجلا نم 

 2220Gaspar Avenue, City of :اھناونع ،ةَّيكريمألا
A.S.Commerce, California, U.، عينصتب موقت اھَّنأ امبو 
 يف مربملا ،)ةيلاعلا ةدوجلا تاذ ليمجَّتلا تارضحتسم عيزوتو
 ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/3/2017
 يذلاو ،)5443( مــقرلا تحت ،18/12/2017 خيراتب يراـــجتلا
 قوقح ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك
ANNEX( أ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجوتنملل ّيرصحلا عيزوَّتلا

 هذھ ىلع تانيسحت نم كلذ لمشي ام عم( ةدافإلابً اطبر قفرملا)1
 ،ندرألا ،رئازجلا ،نانبل :ةيلاّتلا نادلبلا يفً)اقحال وأً اّيلاح تاجتنملا
 ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنأب ةدافإلا عم .سنوتو ،ايروس ،برغملا
 ،ىرخأ تاجوتنم ةَّيأ وأ تاجوتنملا نحش نع عانتمالاب دَّھعتتً افنآ
 نادلبلا ىلإ ،ةلثامم ةَّيراجت تامالع وأ اھنيع ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت
 تاكرش قيرط نع وأ ،رشابم ريغ لكشب وأ ةرشابم ،هالعأ ةروكذملا
 نم هيجوت وأ رمأ تحت الإ ،ةثلاث فارطأ قيرط نع مأ اھل ةعبات
 قيقدَّتلا تاءارجإو ءارِّشلا تابلط عيمج هب رصحنت  يذَّلا عِّزوملا
 موقيل ريخألا لبق نم ةمَلتسملاو هالعأ ةروكذملا تاجوتنملاب ةقِّلعتملا
 ةَّصاخلا ءارِّشلا تابلط وأ ،هالعأ اھنع هَّونملا نادلبلا ىلإ هرودب اھنحشب
 َّنإ .نادلبلا هذھ ىلإ اھنحشب مايقلا لَمتحملا نم يتَّلا تاجوتنملا كلتب
 ةروكذملا نادلبلا يف ليكو وأ عِّزوم َّيأ نِّيعت نل ةَّيكريمألا ةكرَّشلا
 دقعلا َّنإ .هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ريغ تاجوتنملل هالعأ
 تلخدو تَمِربأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو ،1/3/2017 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح
 ةرتفل اًّيئاقلت دَّدجت فوسو ،28/2/2023 ةياغلو خيراّتلا اذھ نم ًءادتبا
 لاسرإ ربع اھءاھنإ نيقيرفلا دحأ بغر اذإ الإ تاونس سمخ نم ةلثامم
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ؛بوتكم راعشإ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي14/12/2018 خيراتب ّينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو
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ASTRA Veicoli
Industriali S.p.A.

)ادنلوھ( .V.CNH Industrial N ةكرشل ةعبات ةكرش اھتفصبو54442018-12-0420182019-05-31
 ةعومجم قيوستو عينصتو ريوطت لامعأب موقتو ،لماكلاب اھكلمت يتَّلا
 ليدبت عطق نم اھيلإ امو)ةرعولا تاقرّطلل( ةليقَّثلا تانِّوكملا نم ةعساو
 يف انيدل لجسملاو ،1/6/2017  يف خَّرؤملا ،)ملاعلاربع ،ةلص تاذ
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5444( مــقرلا تحت ،28/12/2017
 مايقلاو دقعلا تاجتنم عيبل دَمتعم ليكوك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا
 يف ّيرصحلا ريغ َّقحلا اھحنم لالخ نم كلذو ،اھب ةَّصاخلا تامدخلاب
 تاجتنم َّنإ .ةقطنملا يف ةرشابم اھعيب ةداعإو دقعلا تاجتنم داريتسا
 ةَّيراجِّتلاASTRA ةمالع لمحت يتَّلا تابكرملا ينعت دقعلا
 ،ةدافإلابً اطبر قَفرملا)Enclosure A( أ قحلملا يف ةفوصوملاو
 عمASTRA ةَّصاخلا رايغلا عطقو ةلِّصلا تاذ تانِّوكملا نعً الضف
 ينعت ةقطنملا َّنإ .أ قحلملا سفن يف ةحارص اھيلإ راشملا تاءانثتسالا
 "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا ةقطنملاب ةلِّثمتملا ةَّينانبُّللا يضارألا
)Enclosure H(ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 نمً اءدب ةحلاصو)نايرَّسلا خيرات(1/6/2017 يف ةخَّرؤم
 رَبتعت فوس اھدعبو)ناتنس(31/5/2019 ةياغلو ،1/6/2017
 ،31/5/2021 ةياغل نيتنس نم ةيلاتتم ةرتفل ةدحاو ةَّرم اًّيئاقلت ةدَّدجم
 نم لقألا ىلعً اموي60 لبق اھئاھنإب نيقيرفلا نم ٌّيأ موقي ىَّتحو مل ام
 دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .هالعأ روكذملا خيراّتلا
 َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2018/17921  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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ASTRA Veicoli
Industriali S.p.A.

 ASTRA Veicoli  ةكرش  عم يراجتلا ليثمتلا دقع ءاقل54442019-06-1820192020-05-31
A.p.Industriali S. )اھناونع ،ةَّيلاطيإلا ةّيسنجلا نم: Via 

, Piacenza, Italy79Coarsana ، ةعبات ةكرش اھتفصبو 
 ،لماكلاب اھكلمت يتَّلا)ادنلوھ( .V.CNH Industrial N ةكرشل
 تانِّوكملا نم ةعساو ةعومجم قيوستو عينصتو ريوطت لامعأب موقتو
 ،ةلص تاذ ليدبت عطق نم اھيلإ امو)ةرعولا تاقرّطلل( ةليقَّثلا
  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/6/2017  يف خَّرؤملا ،)ملاعلاربع
 تحت ،28/12/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5444( مــقرلا
 ،اھب ةَّصاخلا تامدخلاب مايقلاو دقعلا تاجتنم عيبل دَمتعم ليكوك ةَّينانبُّللا
 دقعلا تاجتنم داريتسا يف ّيرصحلا ريغ َّقحلا اھحنم لالخ نم كلذو
 تابكرملا ينعت دقعلا تاجتنم َّنإ .ةقطنملا يف ةرشابم اھعيب ةداعإو
 أ قحلملا يف ةفوصوملاو ةَّيراجِّتلاASTRA ةمالع لمحت يتَّلا
)Enclosure A(ةلِّصلا تاذ تانِّوكملا نعً الضف ً،اطبر قَفرملا 
 ةحارص اھيلإ راشملا تاءانثتسالا عمASTRA ةَّصاخلا رايغلا عطقو
ةقطنملاب ةلِّثمتملا ةَّينانبُّللا يضارألا ينعت ةقطنملا َّنإ .أ قحلملا سفن يف
 دقعلا َّنإ ؛)Enclosure H( "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا
 خيرات(1/6/2017 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
31/5/2019 ةياغلو ،1/6/2017 نمً اءدب ةحلاصو)نايرَّسلا
 نم ةيلاتتم ةرتفل ةدحاو ةَّرم اًّيئاقلت ةدَّدجم رَبتعت فوس اھدعبو)ناتنس(
 اھئاھنإب نيقيرفلا نم ٌّيأ موقي ىَّتحو مل ام ،31/5/2021 ةياغل نيتنس
 هذھ نوكتو .هالعأ روكذملا خيراّتلا نم لقألا ىلعً اموي60 لبق
 ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي14/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/9501  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
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Iveco S.p.A.54452018-12-0420182019-05-31ةكرشل ةعبات ةكرش اھتفصبو V.CNH Industrial N. )ادنلوھ(
 ةعومجم قيوستو عينصتو ريوطت لامعأب موقتو ،لماكلاب اھكلمت يتَّلا
 رايغلا عطقو امك ةلِّصلا تاذ تانِّوكملاو ةَّيراجِّتلا تابكرملا نم ةعساو
 ،1/6/2017  يف خَّرؤملا ،)ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اھب ةَّصاخلا
 يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو
 هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5445( مــقرلا تحت ،28/12/2017 خيراتب
 دقعلا تاجتنم عيبل دَمتعم ليكوك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا
 ريغ َّقحلا اھحنم لالخ نم كلذو ،اھب ةَّصاخلا تامدخلاب مايقلاو
 .ةقطنملا يف ةرشابم اھعيب ةداعإو دقعلا تاجتنم داريتسا يف ّيرصحلا
 ةَّيراجِّتلاIveco ةمالع لمحت يتَّلا تابكرملا ينعت دقعلا تاجتنم َّنإ
 ،ةدافإلابً اطبر قَفرملا)Enclosure A( أ قحلملا يف ةفوصوملاو
 عمIVECO ةَّصاخلا رايغلا عطقو ةلِّصلا تاذ تانِّوكملا نعً الضف
 ينعت ةقطنملا َّنإ .أ قحلملا سفن يف ةحارص اھيلإ راشملا تاءانثتسالا
 "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا ةقطنملاب ةلِّثمتملا ةَّينانبُّللا يضارألا
)Enclosure H(ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 نمً اءدب ةحلاصو)نايرَّسلا خيرات(1/6/2017 يف ةخَّرؤم
 رَبتعت فوس اھدعبو)ناتنس(31/5/2019 ةياغلو ،1/6/2017
 ،31/5/2021 ةياغل نيتنس نم ةيلاتتم ةرتفل ةدحاو ةَّرم اًّيئاقلت ةدَّدجم
 نم لقألا ىلعً اموي60 لبق اھئاھنإب نيقيرفلا نم ٌّيأ موقي ىَّتحو مل ام
 دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .هالعأ روكذملا خيراّتلا
 َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2018/17922  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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Iveco S.p.A.54452019-06-1820192020-05-31ةكرش يراجتلا ليثمتلا دقع ءاقل A.p.Iveco S. )ةّيسنجلا نم 
 اھتفصبو ، Turin, Italy35Via Puglia , :اھناونع ،ةَّيلاطيإلا
 اھكلمت يتَّلا)ادنلوھ( .V.CNH Industrial N ةكرشل ةعبات ةكرش
 نم ةعساو ةعومجم قيوستو عينصتو ريوطت لامعأب موقتو ،لماكلاب
 ةَّصاخلا رايغلا عطقو امك ةلِّصلا تاذ تانِّوكملاو ةَّيراجِّتلا تابكرملا
 انيدل لجسملاو ،1/6/2017  يف خَّرؤملا ،)ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اھب
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف

ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5445( مــقرلا تحت ،28/12/2017
 مايقلاو دقعلا تاجتنم عيبل دَمتعم ليكوك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا
 يف ّيرصحلا ريغ َّقحلا اھحنم لالخ نم كلذو ،اھب ةَّصاخلا تامدخلاب
 تاجتنم َّنإ .ةقطنملا يف ةرشابم اھعيب ةداعإو دقعلا تاجتنم داريتسا
 ةفوصوملاو ةَّيراجِّتلاIveco ةمالع لمحت يتَّلا تابكرملا ينعت دقعلا
 تانِّوكملا نعً الضف ً،اطبر قَفرملا)Enclosure A( أ قحلملا يف
 راشملا تاءانثتسالا عمIVECO ةَّصاخلا رايغلا عطقو ةلِّصلا تاذ
 ةَّينانبُّللا يضارألا ينعت ةقطنملا َّنإ .أ قحلملا سفن يف ةحارص اھيلإ
 Enclosure( "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا ةقطنملاب ةلِّثمتملا

H(يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ 
 ةياغلو ،1/6/2017 نمً اءدب ةحلاصو)نايرَّسلا خيرات(1/6/2017

 ةدحاو ةَّرم اًّيئاقلت ةدَّدجم رَبتعت فوس اھدعبو)ناتنس(31/5/2019
 نم ٌّيأ موقي ىَّتحو مل ام ،31/5/2021 ةياغل نيتنس نم ةيلاتتم ةرتفل
 .هالعأ روكذملا خيراّتلا نم لقألا ىلعً اموي60 لبق اھئاھنإب نيقيرفلا
 دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ً؛اروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو
ةقالعلا َّنأ دكؤي14/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9502  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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Iveco Mezzi 
Speciali Spa 

(Iveco 
Spa-Stabiliment
o Mezzi Speciali 

ًاّيلاح

 يف انيدل لجسملاو ،20/10/2017  يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54462021-03-2920202021-12-20
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5446( مــقرلا تحت ،28/12/2017
 يف ةعَّقوملاو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا َّنأب ةَّيلاطيإلا

 ةَّيفاضإً ارھش50 ةَّدمل دَّدجت فوسوً اّيلاح ةحلاص يھ21/7/2000
 اذإ َّالإ ،20/10/2017 يف خَّرؤملا باتكلا خيرات وھو ،مويلا نمً اءدب
 ةَّيقافتالا هذھ بجومبو .قبسم يِّطخ راعشإبً ايِّطخ نيقيرفلا دحأ ضفر
 دمتعم ديحو ليمعك ةَّينانبللا ةكرشلا تنَّيع دق ةَّيلاطيإلا ةكرشلا تناك
 عيب ةداعإو داريتسال يرصحلا قحلا ءاطعإب دقعلا فانصأ ةمدخو عيبل
 ةحفاكمل تابرعلا دقعلا فانصأ ينعت .نانبل يف دقعلا فانصأل رشابم
 اھب ةَّصاخلا تابكرملاوIVECO تاكرام لمحت يتلا ذاقنإلاو نارينلا
 دھعتب هالعأ روكذملا باتكلا قحلأ دقو ؛ةَّيقيقحلاIveco رايغ عطقو
ةقالعلا َّنأ دكؤي14/4/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/6927  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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Iveco Mezzi
Speciali Spa

(Iveco
Spa-Stabiliment
o Mezzi Speciali

ًاّيلاح

 يف انيدل لجسملاو ،20/10/2017  يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54462020-01-1420192020-12-28
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5446( مــقرلا تحت ،28/12/2017
 يف ةعَّقوملاو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا َّنأب ةَّيلاطيإلا

 ةَّيفاضإً ارھش50 ةَّدمل دَّدجت فوسوً اّيلاح ةحلاص يھ21/7/2000
 اذإ َّالإ ،20/10/2017 يف خَّرؤملا باتكلا خيرات وھو ،مويلا نمً اءدب
 ةَّيقافتالا هذھ بجومبو .قبسم يِّطخ راعشإبً ايِّطخ نيقيرفلا دحأ ضفر
 دمتعم ديحو ليمعك ةَّينانبللا ةكرشلا تنَّيع دق ةَّيلاطيإلا ةكرشلا تناك
 عيب ةداعإو داريتسال يرصحلا قحلا ءاطعإب دقعلا فانصأ ةمدخو عيبل
 ةحفاكمل تابرعلا دقعلا فانصأ ينعت .نانبل يف دقعلا فانصأل رشابم
 اھب ةَّصاخلا تابكرملاوIVECO تاكرام لمحت يتلا ذاقنإلاو نارينلا
 دھعتب هالعأ روكذملا باتكلا قحلأ دقو ؛ةَّيقيقحلاIveco رايغ عطقو
 ةقالعلا َّنأ دكؤي9/1/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/603  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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ًاّيلاح

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/10/2017  يف خَّرؤملا54462018-12-0420182019-12-28
 مــقرلا تحت ،28/12/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةمربملا ةَّيقافِّتالا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5446(
ً اّيلاح ةحلاص يھ21/7/2000 يف ةعَّقوملاو ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم
 باتكلا خيرات وھو ،مويلا نمً اءدب ةَّيفاضإً ارھش50 ةَّدمل دَّدجت فوسو
 راعشإبً ايِّطخ نيقيرفلا دحأ ضفر اذإ َّالإ ،20/10/2017 يف خَّرؤملا
 تنَّيع دق ةَّيلاطيإلا ةكرشلا تناك ةَّيقافتالا هذھ بجومبو .قبسم يِّطخ
 ءاطعإب دقعلا فانصأ ةمدخو عيبل دمتعم ديحو ليمعك ةَّينانبللا ةكرشلا
 .نانبل يف دقعلا فانصأل رشابم عيب ةداعإو داريتسال يرصحلا قحلا
 لمحت يتلا ذاقنإلاو نارينلا ةحفاكمل تابرعلا دقعلا فانصأ ينعت
Iveco رايغ عطقو اھب ةَّصاخلا تابكرملاوIVECO تاكرام
 بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا باتكلا قحلأ دقو ؛ةَّيقيقحلا
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2018/17920  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو

OMATRA LIBAN 
SARL ORIENT 

MANUFACTURIN
G & TRADING 

CO

Socage srl54472020-01-1420192020-12-28يف انيدل لجسملاو ،15/10/2017  يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5447( مــقرلا تحت ،28/12/2017
سمخ ةَّدمل نانبل يف يرصحلا اھليكو يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا
 ،ةلِّصلا تاذ رايغلا عطقو ،اھتاجتنم ةَّفاك عيبب ةلَّوخم يھو ،تاونس
 نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو
 قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛15/10/2017 يف خَّرؤم باتك
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/1/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2020/602  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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Socage srl54472018-12-0420182019-12-28صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،15/10/2017  يف خَّرؤملا 
 مــقرلا تحت ،28/12/2017 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5447(
 عيبب ةلَّوخم يھو ،تاونس سمخ ةَّدمل نانبل يف يرصحلا اھليكو يھ
 .عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو ،ةلِّصلا تاذ رايغلا عطقو ،اھتاجتنم ةَّفاك
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛15/10/2017
 اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا

2018/17919  ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرشايلاطيا
 .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو
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HFC Prestige 
International 
Operations 

Switzerland Sàrl

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،27/9/2017 يف خَّرؤملا54482019-01-2320182019-12-29
 مــقرلا تحت ،29/12/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 قوقحلا ةَّفاك َّنأب ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا هبجومب تَّرقأ يذلاو ،)5448(
 نم لَّوألا خيراتب هلوعفم يراّسلا ةلاكولا دقع نع ةئشاّنلا تابجوملاو
 Procter & Gamble ةكرش نيب عَّقوملاو ،1977 يناّثلا نوناك

International Operations SAةكرشو                              
 ةكرش حلاصل اھنع غّرفَّتلاو اھلقن َّمت دق ،.ل.م.ش هاكرشو فاَّرص .ش

HFCُّلظي هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنأبو ،24/9/2016 نمً ارابتعا 
 بجومبو .هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاوHFC نيبً اذفانوً احلاص
 ،Wella Intercosmetic GmbH ةكرش تناك دقعلا اذھ
ً اّيرصحً ازايتما ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تحنم دق ،ةَّيناملألا
 قيحاسمو فيظنتلا داوم ءانثتساب( َّاليو تاجتنم عيمج عيبل نانبل يف
 ةَّيراجتلا ةمالعلا تحت)ةَّيناويحلاو ةَّيرشبلا ةَّيئاذغلا داوملاو ليسغلا

Wellaدقعلا َّنإ ؛ىرخأ ةَّيراجت تامالع اھيلإ فاضم وأ اھدرفمب 
 ،1/1/1977 يف خَّرؤم ةلاكو دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ريغ ةَّدملو1977 يناثلا نوناك لَّوأ يف لوعفملا يراس حبصيو
 دقWella ةكرش َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل لباق وھو ،ةدَّدحم
 Procter & Gamble International ةكرش ىلإ تغَّرفت

Operations SA، قوقحلا عيمج نع2004 لوليأ لَّوأ نم ًءادتبا 
 دقو .روكذملا دقعلا عوضوم قيوستلا لامعأب ةقِـّـلعتملا تابجوملاو
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  هالعأ هيلإ راشملا دقعلا قحلأ
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي26/12/2018 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/1517  فاّرص .ش ةكرشارسيوس
.ل.م.ش هاكرشو
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HFC Prestige
International
Operations

Switzerland Sàrl

 يف انيدل لجسملاو ،27/9/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا باتك54482020-01-1420192020-12-29
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 ةكرَّشلا هبجومب تَّرقأ يذلاو ،)5448( مــقرلا تحت ،29/12/2017
 ةلاكولا دقع نع ةئشاّنلا تابجوملاو قوقحلا ةَّفاك َّنأب ةَّيرسيوسلا
 نيب عَّقوملاو ،1977 يناّثلا نوناك نم لَّوألا خيراتب هلوعفم يراّسلا
 Procter & Gamble International Operations ةكرش

SAاھنع غّرفَّتلاو اھلقن َّمت دق ،.ل.م.ش هاكرشو فاَّرص .ش ةكرشو 
 راشملا دقعلا َّنأبو ،24/9/2016 نمً ارابتعاHFC ةكرش حلاصل
 ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاوHFC نيبً اذفانوً احلاص ُّلظي هالعأ هيلإ
 Wella Intercosmetic ةكرش تناك دقعلا اذھ بجومبو .هالعأ

GmbH، هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تحنم دق ،ةَّيناملألا، 
 داوم ءانثتساب( َّاليو تاجتنم عيمج عيبل نانبل يفً اّيرصحً ازايتما
 تحت)ةَّيناويحلاو ةَّيرشبلا ةَّيئاذغلا داوملاو ليسغلا قيحاسمو فيظنتلا
 ةَّيراجت تامالع اھيلإ فاضم وأ اھدرفمبWella ةَّيراجتلا ةمالعلا
 يف خَّرؤم ةلاكو دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ىرخأ

1977 يناثلا نوناك لَّوأ يف لوعفملا يراس حبصيو ،1/1/1977
 ةكرش َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل لباق وھو ،ةدَّدحم ريغ ةَّدملو

Wellaةكرش ىلإ تغَّرفت دق Procter & Gamble 
International Operations SA، لوليأ لَّوأ نم ًءادتبا 

 قيوستلا لامعأب ةقِـّـلعتملا تابجوملاو قوقحلا عيمج نع2004
 رارقإب  هالعأ هيلإ راشملا دقعلا قحلأ دقو .روكذملا دقعلا عوضوم
 َّنأ دكؤي26/12/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/644  فاّرص .ش ةكرشارسيوس
.ل.م.ش هاكرشو
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HFC Prestige
International
Operations

Switzerland Sàrl

 يف انيدل لجسملاو ،27/9/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا باتك54482021-02-2520202021-12-29
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 ةكرَّشلا هبجومب تَّرقأ يذلاو ،)5448( مــقرلا تحت ،29/12/2017
 ةلاكولا دقع نع ةئشاّنلا تابجوملاو قوقحلا ةَّفاك َّنأب ةَّيرسيوسلا
 نيب عَّقوملاو ،1977 يناّثلا نوناك نم لَّوألا خيراتب هلوعفم يراّسلا
 Procter & Gamble International Operations ةكرش

SAاھنع غّرفَّتلاو اھلقن َّمت دق ،.ل.م.ش هاكرشو فاَّرص .ش ةكرشو 
 راشملا دقعلا َّنأبو ،24/9/2016 نمً ارابتعاHFC ةكرش حلاصل
 ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاوHFC نيبً اذفانوً احلاص ُّلظي هالعأ هيلإ
 Wella Intercosmetic ةكرش تناك دقعلا اذھ بجومبو .هالعأ

GmbH، هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تحنم دق ،ةَّيناملألا، 
 داوم ءانثتساب( َّاليو تاجتنم عيمج عيبل نانبل يفً اّيرصحً ازايتما
 تحت)ةَّيناويحلاو ةَّيرشبلا ةَّيئاذغلا داوملاو ليسغلا قيحاسمو فيظنتلا
 ةَّيراجت تامالع اھيلإ فاضم وأ اھدرفمبWella ةَّيراجتلا ةمالعلا
 يف خَّرؤم ةلاكو دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ىرخأ

1977 يناثلا نوناك لَّوأ يف لوعفملا يراس حبصيو ،1/1/1977
 ةكرش َّنأ ىلإ ةراشإلا عم اذھ .ءاھنإلل لباق وھو ،ةدَّدحم ريغ ةَّدملو

Wellaةكرش ىلإ تغَّرفت دق Procter & Gamble 
International Operations SA، لوليأ لَّوأ نم ًءادتبا 

 قيوستلا لامعأب ةقِـّـلعتملا تابجوملاو قوقحلا عيمج نع2004
 رارقإب  هالعأ هيلإ راشملا دقعلا قحلأ دقو .روكذملا دقعلا عوضوم
ةقالعلا َّنأ دكؤي18/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/4160  فاّرص .ش ةكرشارسيوس
.ل.م.ش هاكرشو

Motorola 
Solutions 

Germany GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،5/12/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54602019-12-2720202021-01-30
 ،30/1/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5460( مــقرلا تحت
 تالاصِّتالا ةمظنأ ريفوت هناكمإبً ادمتعمً اعزِّوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 نانبل يف9015-4814-56 مقر عورشملا لثم اھتنايصو اھبيكرتو
 ةكبش لجأ نم يلخاّدلا نمألا ىوق تاجاح يِّقلتل اھميمصت َّمت يتلاو
 عوضوم ذيفنت هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ناكمإبو .ةنمآ تالاصِّتا
 دعب امو عيبلا تامدخ ميدقتوMotorola تاّدعم ديوزت لجأ نم دقعلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛اھتمظنأوMotorola تاجتنمل عيبلا
 ىدل قدصم دھعتب قحلأ5/12/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي24/12/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/18988  "سلرياو موكيلوب" ةكرشايناملا
 POLICOM   .م.م.ش

WIRELESS SARL
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Motorola
Solutions

Germany GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،5/12/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54602021-01-0520212022-01-30
 ،30/1/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5460( مــقرلا تحت
 تالاصِّتالا ةمظنأ ريفوت هناكمإبً ادمتعمً اعزِّوم ةَّينانبللا ةكرشلا
 نانبل يف9015-4814-56 مقر عورشملا لثم اھتنايصو اھبيكرتو
 ةكبش لجأ نم يلخاّدلا نمألا ىوق تاجاح يِّقلتل اھميمصت َّمت يتلاو
 عوضوم ذيفنت هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ناكمإبو .ةنمآ تالاصِّتا
 دعب امو عيبلا تامدخ ميدقتوMotorola تاّدعم ديوزت لجأ نم دقعلا
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛اھتمظنأوMotorola تاجتنمل عيبلا
 ىدل قدصم دھعتب قحلأ5/12/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/1/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2021/185  "سلرياو موكيلوب" ةكرشايناملا
 POLICOM   .م.م.ش

WIRELESS SARL

GRISPORT 
SPA

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،5/4/2017 يف خَّرؤملا54652019-02-0820192020-01-01
 مــقرلا تحت ،6/2/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5465(
 َّنإ ؛ةطرّشلاو ركسعلا ةيذحأ نم اھتاجوتنمل نانبل يف اًّيرصح اًعِّزوم
 ،5/4/2017 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا
 قافِّتا ىلع ًءانب لوطأ ةَّدمل هديدمت نكميو ،2020 ةياغل حلاصو
ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛نيفرَّطلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/2708  لانويشانرتنا اكيد  ةكرشايلاطيا
 DIKA .ل.م.ش

INTERNATIONAL
L.A. S.
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CONMED
CORPORATIO

N

 ،)7/12/2017 يف يأ( هيلع عِّزوملا عيقوت دنع يرسي يذَّلا54662019-03-1320192020-02-08
 يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو
 هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5466( مــقرلا تحت ،8/2/2018 خيراتب
 اھتاجوتنمل نانبل يفً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا
 Full( ايؤُّرلاو ةطلّسلا ،تاضايِّرلا ّبط :ميوقَّتلا فنص لماك :ةيلاّتلا

Sports Medicine, Power and : Ortho Line
Visualization(؛ 

 دنع يرست ةَّيلود عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 اھتَّدم نوكت فوسو ،)7/12/2017 يف يأ( اھيلع عِّزوملا عيقوت
 مل ام ،نيتنس ةَّدمل اھديدجتل رايخ عضو نكمي اھلالخ ،تاونس ثالث
قوف ديدمت وأ ديدجت َّيأ َّنإ .8.03و8.02 مسقلل اًقفو عرسأ تقوب ِهتنت
 نيب هيلع قافِّتالا َّمتي نأ بجي هالعأ هيلإ راشملا ءاضقنالا خيرات
 اھلجأ ءاضقنا لبق ةَّيقافِّتالا هذھ خسف قيرف ِّيأل نكميو .اًّيّطخ نيقيرفلا
 دق رھشأ6 هتَّدمو ركبملا ءاھنإلا اذھب اًّيِّطخ اًراعشإ َّنأ املاط ببس ِّيأل
 رداص ليدعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .رخآلا قيرفلا ىلإ اًقبسم مِّدق
 يف اھركذ دراولا تاجوتنملا قاطن نم عَّسو ،1/3/2018 خيراتب
 هالعأ ةروكذملا تاجوتنملا ىلإ ةفاضإلاب لمشتلExhibit A أ قحلملا
 ،ةرِّوطتملا ةحارجلا :ةَّماعلا ةحارجلا ةظفحم ةَّفاك :ةيلاّتلا تاجوتنملا
صحفلل فاوجملاو ريظنَّتلا تاّينقتو ،ةجرحلا بلقلا ةحارج يف ةيانعلاو
 ضارمأ ثحبمو ةدعملا ضارمأ ثحبمو ،رِّوطتملا رُّوصَّتلاو ،يلخاّدلا
 عيمج ىقبت ليدعَّتلا اذھل اًقفوو .ةَّيئابرھكلا ةحارجلا ءانثتساب ،نيتئِّرلا
 وھ ام ادع ام يف ةذفانو ةيراس هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا طورش دونب
 هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .ليدعَّتلا اذھ يف ةحارص هيلإ راشم
 َّنأب دِّكؤي11/3/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/4805  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 ةراجِّتلل ةَّماعلا ةكرَّشلا
 نروكينوي يذ تامدخلاو
étésoci .ل.م.ش

rale pour le énéG
commerce et les 

services the 
Unicorn SAL

Austar 
Pharmaceutical

s

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،17/8/2017 يف عَّقوملا54742019-03-1420192020-03-02
 مــقرلا تحت ،2/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلارتسألا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5474(
 ةَّفاك ىلع اھتاجتنم ةفاك عيزوتو عيبو قيوستل يرصحلا ليثمَّتلا َّقح
 ايقيرفأ لوطو طسوألا قرَّشلا نادلب ةَّفاك يفو ةَّينانبُّللا يضارألا
 باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةَّيقرَّشلا ابوروأو ةَّيلامّشلا
 ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .17/8/2017 يف عَّقوم
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2019/4874  رويكيبسوھ ةكرشايلارتسا
 HospiCure  .ل.م.ش
L.A.S.
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Ilpa Adesivi srl54762018-12-0420192019-12-31صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018 خيراتب مربملا 
 مــقرلا تحت ،5/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5476(
 فانصأ لماكل ةَّفاك ةَّينانبُّللا يضارألا لخاد اھل ديحو عِّزومك
 دقعلا َّنإ .ةَّيراجِّتلا "ILPA" ةمالع لمحت يتَّلا ماخّرلا تاراوسسكأ
 ،1/1/2018 يف ةمربم ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةَّيفاضإ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجَّتلل ةلباق يھو ،31/12/2018 ةياغل ةحلاصو
 نوكتو .اھيف ةروكذملا دونبلا لماكب قيرف ِّلك مازتلا ةطيرش نيتنس نم
 دونبلا نم ٍّيأب نيفرطلا نم ٍّيأ لالخإ لاح يف خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ قحلأ دقو .اھيف ةروكذملا
 هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا

2018/17978  نودمح فيفع ةكرشايلاطيا
ةطيسب ةيصوت ةَّيراجِّتلا

Ilpa Adesivi srl54762019-12-1820202020-12-31يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،5/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5476( مــقرلا تحت
 فانصأ لماكل ةَّفاك ةَّينانبُّللا يضارألا لخاد اھل ديحو عِّزومك ةَّينانبُّللا
 دقعلا َّنإ .ةَّيراجِّتلا "ILPA" ةمالع لمحت يتَّلا ماخّرلا تاراوسسكأ
 ،1/1/2018 يف ةمربم ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةَّيفاضإ ةَّدملً اّيئاقلت ديدجَّتلل ةلباق يھو ،31/12/2018 ةياغل ةحلاصو
 نوكتو .اھيف ةروكذملا دونبلا لماكب قيرف ِّلك مازتلا ةطيرش نيتنس نم
 دونبلا نم ٍّيأب نيفرطلا نم ٍّيأ لالخإ لاح يف خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ قحلأ دقو .اھيف ةروكذملا
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/12/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2019/18618  نودمح فيفع ةكرشايلاطيا
ةطيسب ةيصوت ةَّيراجِّتلا
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EuroChem
Trading GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،10/11/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54782021-03-2320212022-03-08
 ،8/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذَّلاو ،)5478( مــقرلا تحت
 اھَّنأبو نانبل يف يرصحلا اھليكوو اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 تامالع عيمج عيزوتو ،قيوستو ،داريتساب ةلَّوخملا ةديحولا ةكرَّشلا
:ةيلاّتلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا ّصخألابو ،نانبل يف ةَّيراجِّتلا اھتدمسأ
• Nitrophoska)تابيكرَّتلا عيمج(
• Entec)تابيكرَّتلا عيمج(
• AS(–Eurochem Ammonium Sulphate (
• CAN-  (Eurochem Calcium Ammonium Nitrate (
• ASN(–Eurochem Ammonium Sulphate Nitrate (

 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،10/11/2017
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/3/2021 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2021/6328  .ل.م.ش ترفينوي ةكرشارسيوس
L.A.UNIFERT S.

EuroChem 
Trading GmbH

 يف انيدل لجسملاو ،10/11/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع54782020-03-1020202021-03-08
 ،8/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذَّلاو ،)5478( مــقرلا تحت
 اھَّنأبو نانبل يف يرصحلا اھليكوو اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 تامالع عيمج عيزوتو ،قيوستو ،داريتساب ةلَّوخملا ةديحولا ةكرَّشلا
:ةيلاّتلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا ّصخألابو ،نانبل يف ةَّيراجِّتلا اھتدمسأ
• Nitrophoska)تابيكرَّتلا عيمج(
• Entec)تابيكرَّتلا عيمج(
• AS(–Eurochem Ammonium Sulphate (
• CAN-  (Eurochem Calcium Ammonium Nitrate (
• ASN(–Eurochem Ammonium Sulphate Nitrate (

 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،10/11/2017
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي6/3/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

3663/2020  .ل.م.ش ترفينوي ةكرشارسيوس
L.A.UNIFERT S.
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EuroChem
Trading GmbH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،10/11/2017 يف خَّرؤملا54782019-03-1920192020-03-08
 مــقرلا تحت ،8/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرَّشلا َّنأب ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذَّلاو ،)5478(
 ةكرَّشلا اھَّنأبو نانبل يف يرصحلا اھليكوو اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا
 اھتدمسأ تامالع عيمج عيزوتو ،قيوستو ،داريتساب ةلَّوخملا ةديحولا
:ةيلاّتلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا ّصخألابو ،نانبل يف ةَّيراجِّتلا
• Nitrophoska)تابيكرَّتلا عيمج(
• Entec)تابيكرَّتلا عيمج(
• AS(–Eurochem Ammonium Sulphate (
• CAN-  (Eurochem Calcium Ammonium Nitrate (
• ASN(–Eurochem Ammonium Sulphate Nitrate (

 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،10/11/2017
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/3/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2019/5285  .ل.م.ش ترفينوي ةكرشارسيوس
L.A.UNIFERT S.

Vaisala Oyj54792019-03-1120192020-03-12لجسملاو ،1/1/2018 خيراتب لاّعفلاو  ،9/10/2017 يف خَّرؤملا 
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل

ةكرَّشلا هبجومب تضَّوف يذلاو ،)5479( مــقرلا تحت ،12/3/2018
 ،صاخلا اھباسحلو اھمساب عيبلا ةداعإب مايقلل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيدنلنفلا
 ةكرشلا لبق نم ةعَّنصملا رايغلا عطقو ةَّيِّوجلا داصرألا ةمظنأل
 قيفر راطم يف يندملا ناريطلل ةَّماعلا ةَّيريدملل كلذو ،ةَّيدنلنفلا
 ةكرشلا َّنأب ةَّيدنلنفلا ةكرشلا تدافأ امك .توريب -يلودلا يريرحلا
 الاسياف تاّدعمل عيبلا ةداعإب ةمئاقلا نانبل يفً اّيلاح ةديحولا يھ ةَّينانبللا
؛راطملل
 يف خَّرؤم ضيوفت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ةياغل اًذفان ىقبيو ،1/1/2018 يفً الاَّعف نوكيو ،9/10/2017
 ؛لصفنم ضيوفت رادصإب كلذ دعب ديدجتلل لباق وھو ،31/12/2020
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/3/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/4639  سيرالوب" ةكرشادنلنف
 "زمتسيس نشياموتوا

 Polaris“ .م.م.ش
Automation 

LTD” Systems
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Mitel Sweden
AB

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،12/2/2018 خيراتب رداّصلا54912019-03-0420192020-03-28
 مــقرلا تحت ،28/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيديوسلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5491(
:ةيلاّتلاMitel تاجتنم معدو عيبل لماكلا صيخرَّتلا ىلع تذوحتسا دق
- ONE-MX(MiVoice Enterprise (
- Solidus eCare(MiContact Center Enterprise (
 يھ ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيديوّسلا ةكرَّشلا تدافأ امك
 اھيلإ راشملا تاجتنملا عيب اھل صَّخرملا نانبل يف ةديحولا ةانقلا اًّيلاح
 ؛اھمعدو هالعأ
 ،12/2/2018 يف رداص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/3/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/4175  يماس( لتيبوم ةكرشديوسلا
)يدوناج يلع دمحم
ةطيسب ةيصوت

Mitel Sweden 
AB

يف انيدل لجسملاو ،12/2/2018 خيراتب رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع54912020-03-0320202021-03-28
 ،28/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيديوسلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5491( مــقرلا تحت
تاجتنم معدو عيبل لماكلا صيخرَّتلا ىلع تذوحتسا دق ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

Mitelةيلاّتلا:
- ONE-MX(MiVoice Enterprise (
- Solidus eCare(MiContact Center Enterprise (
 يھ ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيديوّسلا ةكرَّشلا تدافأ امك
 اھيلإ راشملا تاجتنملا عيب اھل صَّخرملا نانبل يف ةديحولا ةانقلا اًّيلاح
 ؛اھمعدو هالعأ
 ،12/2/2018 يف رداص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/3167  يماس( لتيبوم ةكرشديوسلا
)يدوناج يلع دمحم
ةطيسب ةيصوت
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Mitel Sweden
AB

يف انيدل لجسملاو ،12/2/2018 خيراتب رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع54912021-03-1020212022-03-28
 ،28/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيديوسلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5491( مــقرلا تحت
تاجتنم معدو عيبل لماكلا صيخرَّتلا ىلع تذوحتسا دق ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

Mitelةيلاّتلا:
- ONE-MX(MiVoice Enterprise (
- Solidus eCare(MiContact Center Enterprise (
 يھ ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيديوّسلا ةكرَّشلا تدافأ امك
 اھيلإ راشملا تاجتنملا عيب اھل صَّخرملا نانبل يف ةديحولا ةانقلا اًّيلاح
 ؛اھمعدو هالعأ
 ،12/2/2018 يف رداص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/3/2021
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2021/5298  يماس( لتيبوم ةكرشديوسلا
)يدوناج يلع دمحم
ةطيسب ةيصوت
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The Yokohama
Rubber Co.,

Ltd.

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع54922021-05-1120202021-03-28
 ،28/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
  ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5492( مــقرلا تحت
 تاجوتنملا عيبل اھل يرصح عِّزومك هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 ةكرام نم ةَّيِّربلا تابكرملا تاراطإ :ينعت تاجوتنملا َّنإ .نانبل يف
"YOKOHAMA" ليبس ىلع لمشت يتَّلاو ةلِّصلا تاذ تاجتنملاو 
 يف ةمَدختسملا ،تاحوَّللاو ،بيبانألاو ،تالجعلا ،رصحلا ال لاثملا
 ،تالفاحلاو تانحاّشلاو ،ةفيفخلا تانحاّشلاو ،باّكّرلل ةَّدَعملا تاراّيَّسلا
 ةصَّصخملا تاراّيَّسلاو ،ةريغَّصلا تانحاّشلاو ّيعابّرلا عفَّدلا تاراّيسو
 ةَّينابايلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم .ةليقَّثلا تايلآلاو ةرعولا قطانملل
 نمض عِّزوملا ريغ ةأشنم وأ صخش ِّيأل تاجتنملا ديروتب موقت نل
 .هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا نيب ةمَربملا ةَّيقافِّتالا ةَّدم لاوط كلذو نانبل
 ةكرَّشلل نوكت نأ ىلع ءاقرفلا قفَّتا هالعأ ركذ اّمع رظَّنلا ِّضغبو
 :ةيلاّتلا قوقحلا ةَّينابايلا
 ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،تاجوتنملا عيب وأ ،داريتساو ،ديروت -أ
)OE Products( ةَّيلصألا تاّدعملا نم تاجوتنم اھَّنأ ىلع ،رشابم
 نمض وأ جراخ عيمجت ةكرش وأ ةَّيِّرب تابكرم عينصت ةكرش ةَّيأل
و ؛ةَّينانبُّللا يضارألا
 ِّضغب تاكرش وأ تاسَّسؤم ُةَّيأ اھيرجت ةصقانم ةَّيأ يف ةكراشملا -ب
 يضارألا لخاد عقت تاكرَّشلا وأ تاسَّسؤملا هذھ تناك اذإ اّمع رظَّنلا
 يف ّقحلا اھل نوكي ،ةصقانملا هذھب قَّلعتي ام يفو ؛اھجراخ وأ ةَّينانبَّللا
؛اھيلإ وأ ةَّينانبُّللا ضارألا لخاد تاجوتنملا عيب وأ ديروت وأ داريتسا
 تَمِربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 تقو يف اھؤاھنإ َّمتي مل امو ،1/1/2018 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
 ةرتفل ةذفان ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبت ،اھيف هيلع صوصنم وھ ام قفو قباس
 ُّيأ عضخي امك ،31/12/2022 ةياغل يأ تاونس سمخ اھتَّدم ةَّيلَّوأ
 بجومب ُّمتت يتَّلا ةَّيِّطخلاو ةلدابتملا ءاقرفلا ةقفاومل ةرتفلا هذھل ديدمت
 .ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھتنا نم رھشأ ةثالث لبف ءاقرفلا نيب ةمَربم ةَّيقافِّتا
 دھعتب تقحلأ دقو ،ناك تقو ِّيأ يف ءاھنإلل ةلباق ةريخألا هذھ نوكتو
نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤيب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو
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The Yokohama
Rubber Co.,

Ltd.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018 يف مربملا54922018-03-2120192020-03-28
 مــقرلا تحت ،28/3/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرَّشلا  ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5492(
 .نانبل يف تاجوتنملا عيبل اھل يرصح عِّزومك هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا
 ةكرام نم ةَّيِّربلا تابكرملا تاراطإ :ينعت تاجوتنملا َّنإ
"YOKOHAMA" ليبس ىلع لمشت يتَّلاو ةلِّصلا تاذ تاجتنملاو 
 يف ةمَدختسملا ،تاحوَّللاو ،بيبانألاو ،تالجعلا ،رصحلا ال لاثملا
 ،تالفاحلاو تانحاّشلاو ،ةفيفخلا تانحاّشلاو ،باّكّرلل ةَّدَعملا تاراّيَّسلا
 ةصَّصخملا تاراّيَّسلاو ،ةريغَّصلا تانحاّشلاو ّيعابّرلا عفَّدلا تاراّيسو
 ةَّينابايلا ةكرَّشلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم .ةليقَّثلا تايلآلاو ةرعولا قطانملل
 نمض عِّزوملا ريغ ةأشنم وأ صخش ِّيأل تاجتنملا ديروتب موقت نل
 .هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا نيب ةمَربملا ةَّيقافِّتالا ةَّدم لاوط كلذو نانبل
 ةكرَّشلل نوكت نأ ىلع ءاقرفلا قفَّتا هالعأ ركذ اّمع رظَّنلا ِّضغبو
 :ةيلاّتلا قوقحلا ةَّينابايلا
 ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،تاجوتنملا عيب وأ ،داريتساو ،ديروت -أ
)OE Products( ةَّيلصألا تاّدعملا نم تاجوتنم اھَّنأ ىلع ،رشابم
 نمض وأ جراخ عيمجت ةكرش وأ ةَّيِّرب تابكرم عينصت ةكرش ةَّيأل
و ؛ةَّينانبُّللا يضارألا
 ِّضغب تاكرش وأ تاسَّسؤم ُةَّيأ اھيرجت ةصقانم ةَّيأ يف ةكراشملا -ب
 يضارألا لخاد عقت تاكرَّشلا وأ تاسَّسؤملا هذھ تناك اذإ اّمع رظَّنلا
 يف ّقحلا اھل نوكي ،ةصقانملا هذھب قَّلعتي ام يفو ؛اھجراخ وأ ةَّينانبَّللا
؛اھيلإ وأ ةَّينانبُّللا ضارألا لخاد تاجوتنملا عيب وأ ديروت وأ داريتسا
 تَمِربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 تقو يف اھؤاھنإ َّمتي مل امو ،1/1/2018 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
 ةرتفل ةذفان ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبت ،اھيف هيلع صوصنم وھ ام قفو قباس
 ُّيأ عضخي امك ،31/12/2022 ةياغل يأ تاونس سمخ اھتَّدم ةَّيلَّوأ
 بجومب ُّمتت يتَّلا ةَّيِّطخلاو ةلدابتملا ءاقرفلا ةقفاومل ةرتفلا هذھل ديدمت
 .ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھتنا نم رھشأ ةثالث لبف ءاقرفلا نيب ةمَربم ةَّيقافِّتا
 دھعتب تقحلأ دقو ،ناك تقو ِّيأ يف ءاھنإلل ةلباق ةريخألا هذھ نوكتو
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو
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JIANGXI
JIANGLING
MOTORS
IMPORT &

EXPORT CO.,
LTD

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،15/9/2017 يف عَّقوملا55042019-06-1420192020-05-30
 يذلاو ،)5504( مقرلا تحت ،2/5/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 عيمج جيورتو ،عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو ،عيبو ،عيزوتو ،داريتسال
4PSE1033JX، ليدوم اھيف امب( ةَّيراجتلاJMC تابكرم
،2D3041JX، XXYDF5031JX، 2DC1043JX
،2DSL1043JX، 2DL1043JX، 2DSB1043JX
،2XXYDLA5042JX، 2DSL3041JX
،23TK1090JX، 2TG1062JX، 2XXYXSGA5043JX

30TBA1063JX، 30TBA1053JX، 23TRA1090JX(
 نيب ةعَّقوملا ةَّيساسألا ةَّيقافِّتالل اًقفو حلاص عيزوَّتلا َّنإ .نانبل يف
 عضختو ،31/12/2022 ةياغلو1/9/2017نم اًرابتعا نيقيرفلا
.ةلَّصفملا ةَّيقافِّتالا داومل
 يف عَّقوم باتك نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ

 ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعا ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .15/9/2017
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي12/6/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب

2019/9335  زروتوم يجرزاب ةكرشنيصلا
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SPEEDO
INTERNATION

AL LIMITED

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،2/3/2017 يف مربملا55062019-06-1820192020-05-09
 مــقرلا تحت ،9/5/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5506(
 ندرألاو ايروسو نانبل ةقطنم يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا
 هذھ داريتسا يف يرصحلا قحلا عِّزوملا تحنم امك ،اھتاجوتنمل
 ةَّيراجتلا تامالعلا لامعتساو ةقطنملا يف اھعيب ةداعإل تاجوتنملا
 يھ هالعأ اھيلإ راشملا تاجوتنملا َّنإ .ةقطنملا يف تاجوتنملاب ةقلعتملا
 موقت ىرخأ تاجتنم ةيأو ،اًطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةدراولا كلت
 ةطساوب رخآ ىلإ تقو نم ةحئاللا هذھ ىلإ اھتفاضإب ةيزيلكنإلا ةكرشلا
 يف ةدراولا كلت يھ ةَّيراجتلا تامالعلا َّنإ .عزوملل هجوم يطخ راعشإ
 عِّزوي نل عِّزوملا َّنإ ؛اًضيأً اطبر قفرملا 3/3schedule لودجلا
 ىرخأ ةَّيعاذإ وأ ةَّينورتكلإ ةليسو ِّيأ وأ تنرتنإلا لالخ نم تاجوتنملا
 هب حمسي ام ردقبو .طورشب الإ)البقتسم وأ اًّيلاح ةفورعم تناك ءاوس(
 ةلثامم تاجتنم ةَّيأ ةقطنملا يف ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا عيبت نل ،نوناقلا
:نأ ةطيرش ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحتو تاجتنملل
 لخاد نيلماعلا ةئزجَّتلا راّجت ىلإ عيبت نأ ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلل زوجي)أ(
 ةقطنملا جراخو لخاد اھنم تاجتنملا نورتشي دق نيذَّلا ةقطنملا جراخو
 ىلع ةقطنملا يف اھعيب ُّمتيس يتَّلاو ،اھضعب وأ اّھلك ،ءاوس ِّدح ىلع
 لالخ نم وأ ةئزجَّتلا عئاب لبق نم كلذ ناك ءاوس ةئزجَّتلا ىوتسم
؛ةعبات ةكرش
راّجت ىلإ عيبي نأ ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا نم هب نذأ صخش ِّيأل زوجي)ب(
 مھل زوجي نيذَّلا ،ءاوّسلا ىلع اھجراخو ةقطنملا لخاد نيلماعلا ةئزجَّتلا
 يف عابتس يتَّلاو ،اھضعب وأ اّھلك ،ةقطنملا جراخ تاجتنملا ءارش
 وأ ةئزجَّتلا عئاب لبق نم كلذ ناك ءاوس ةئزجَّتلا ىوتسم ىلع ةقطنملا
؛ةعبات ةكرش لالخ نم
 لخاد ءالمعلا ىلإ تاجتنملا عيبت نأ ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلل زوجي)ت(
 مالعإلا لئاسو نم رخآ لكش ِّيأ وأ تنرتنإلا قيرط نع ةقطنملا
 ؛)لبقتسملا يف وأ نآلا ةفورعم تناك ءاوس( ةَّيعاذإلا وأ ةَّينورتكلإلا
 وأ/و
 ةَّيراجِّتلا تامالعلا تاذ تاجتنملا عيب ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلل زوجي)ث(
؛ةقطنملا لخاد نيكلھتسملل ةكرتشملا
 ةذفنمو ةمربم عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ
 ،1/3/2017 يف يزيلكنإلا قيرفلا نم ةعَّقومو ،2/3/2017 يف
)ةَّدملا(31/12/2021 ةياغل ُّرمتستو ،ِّيلعفلا خيراّتلا يف أدبتو
 ضوافَّتلل ةَّين نسحب ناقيرفلا عمتجي فوسو .ركبملا ءاھنإلل عضختو
 ءاھتنا لبق اًرھش رشع ينثا ّلقألا ىلع ةَّيقافِّتالا هذھل ةقحال ةَّدم ىلع
 هذھ بجومب هتابجومب لماكلا عِّزوملا ءافول ديدجت ُّيأ عضخي .ةَّدملا
 دھعتب تقحلأ دقو ،اًروف ءاھنإلل ةلباق ةريخألا هذھ نوكتو .ةَّيقافِّتالا
ةقالعلا َّنأ دكؤي19/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9503  بورغ يدوراب ةكرشارتلكنا
.ل.م.ش
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BRUNSWICK
MARINE in
EMEA, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،27/3/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55102021-03-2420212022-05-18
 ،18/5/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا عم ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5510( مــقرلا تحت
 اھعيبتس يتَّلا داوملا ينعت يتَّلاو ةيلاّتلا تاجوتنملاب قَّلعتي ام يف ةَّينانبُّللا
 امك عِّزوملا ىلإ ةَّيرصح ريغ وأ ةَّيرصح ةروصب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
:اھمامأ ظوحلم وھ
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMercury تاكّرحم
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMariner تاكّرحم
 يفلخلا عفَّدلا تاذMercury MerCruiser نيزنبلا تاكّرحم
ةَّيرصح ريغ ةَّيلخاد تاكّرحمو
 ةَّيلخاد تاكّرحمو ّيفلخلا عفَّدلا تاذMercury Diesel تاكرحم
ةَّيرصح ريغ

قبطني ال قابّسللMerCruiser/Mercury تاجتنم
ةَّيرصح ةَّيضاير ةثافن تاكّرحم
ةَّيرصح خفّنلل ةلباقلاMercury قراوز
ةَّيرصح خفَّنلل ةلباقلا ةبلّصلاValiant قراوز
ةَّيرصح دّيصَّتللMotorguide تاكّرحم
)Mercury ةمالع ةَّيأ وأQuicksilver اّمإ( تاراوسسكأو عطق
ةَّيرصح ريغ  عِّزوملا لبق نم ةعابملا تاجتنملل

ةَّيرصح ريغAttwood تاراوسسكأو عطق

 راشملا تاجتنملا ُّصخي امبو ،هاندأ دري ام ءانثتساب ،ينعت ةَّيرصحلا
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا لبق نم نَّيعملا ديحولا عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنأب ،اھيلإ
 ىلع ةَّيرصحلا عِّزوملا قوقح قَّبطت الو .نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل
 ريغ" وأ "ةَّيرصح" تاجتنم تناك اذإ ام يف رظَّنلا فرصب( تاجتنملا
 نانبل ىلإ تلصو)1( :يتَّلاو)ةَّيقافِّتالا هذھ ىلإ اًدانتسا "ةَّيرصح
 لبق نم تعيب)2( يتَّلا وأ ،اھيف وأ بكارملا نتم ىلع اًقبسم ةبَّكرم
 نمض ءالمعلا ىلإ ةرشابم اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا وأ ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
 عِّزوملا راّجت ىلإ تاجتنملا مِّلست الأب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا دَّھعتتو .نانبل

.نانبل يف اھب نيّصاخلا راّجّتلا نييعت مدعب اًضيأ دَّھعتتو نانبل نمض
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا َّنأب ،ةدَّدحملا تاجتنملل ةبسِّنلاب ينعت ّيرصح ريغ
 ،نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل نيرخآ نيعِّزوم نييعت ِّقحب ظفتحت
 وأ نيعِّزوم مھيف امب نانبل يف ريغلا ىلإ تاجتنملا عيبب ِّقحلاب ظفتحتو
.نانبل يف نيرخآ ءالمع وأ راّجت
ةظفاحملاو ليغشَّتلاو سيسأَّتلا ّقح حِنُم دق هالعأ هيلإ راشملا عِّزوملا َّنإ
 هذھ ةَّدم لالخ يف نانبل لخاد تاجتنملا عيب ةداعإل عيزوت ةَّيلمع ىلع
.ةَّيقافِّتالا
 ىرسو تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ ّيراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ
 طرشب)ةَّدملا( ةدحاو ةنس ةرتفل رمتستو ،2017 راذآ27 يف اھلوعفم

2021/6668  ةَّيرحبلا ةَّوقلا ةكرشاكيجلب
.م.م.ش
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
 ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو ؛نيقيرفلا دحأ نم ةَّيقافِّتالا هذھ ىغلت نأ نكمي هَّنأ
 اھتَّدم ءاھتنا خيرات ذنم ،ةبقاعتم ةَّيونس تارتفلو ،ةدحاو ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت
 نيقيرفلا دحأ ِطعي مل ام ،)أ(12 ةرقفلا قفو ةدحاو ةنس نم ةَّيلَّوألا
 نم لقألا ىلع اًموي90 لبق رخآلا قيرفلا ىلإ ءاھنإلاب اًّيِّطخ اًراطخإ
 ةَّيأ لمشت اھَّنأ ىلع ةَّدملا ربتعتو .كاذنآ ةيراّسلا ةَّيونسلا ةرتفلا ةياھن
.ةَّيديدجت تارتف
 دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق تلاز
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

BRUNSWICK
MARINE in
EMEA, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،27/3/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55102020-09-1420192020-05-18
 ،18/5/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا عم ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5510( مــقرلا تحت
 اھعيبتس يتَّلا داوملا ينعت يتَّلاو ةيلاّتلا تاجوتنملاب قَّلعتي ام يف ةَّينانبُّللا
 امك عِّزوملا ىلإ ةَّيرصح ريغ وأ ةَّيرصح ةروصب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
:اھمامأ ظوحلم وھ
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMercury تاكّرحم
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMariner تاكّرحم
 يفلخلا عفَّدلا تاذMercury MerCruiser نيزنبلا تاكّرحم
ةَّيرصح ريغ ةَّيلخاد تاكّرحمو
 ةَّيلخاد تاكّرحمو ّيفلخلا عفَّدلا تاذMercury Diesel تاكرحم
ةَّيرصح ريغ

قبطني ال قابّسللMerCruiser/Mercury تاجتنم
ةَّيرصح ةَّيضاير ةثافن تاكّرحم
ةَّيرصح خفّنلل ةلباقلاMercury قراوز
ةَّيرصح خفَّنلل ةلباقلا ةبلّصلاValiant قراوز
ةَّيرصح دّيصَّتللMotorguide تاكّرحم
)Mercury ةمالع ةَّيأ وأQuicksilver اّمإ( تاراوسسكأو عطق
ةَّيرصح ريغ  عِّزوملا لبق نم ةعابملا تاجتنملل

ةَّيرصح ريغAttwood تاراوسسكأو عطق

 راشملا تاجتنملا ُّصخي امبو ،هاندأ دري ام ءانثتساب ،ينعت ةَّيرصحلا
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا لبق نم نَّيعملا ديحولا عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنأب ،اھيلإ
 ىلع ةَّيرصحلا عِّزوملا قوقح قَّبطت الو .نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل
 ريغ" وأ "ةَّيرصح" تاجتنم تناك اذإ ام يف رظَّنلا فرصب( تاجتنملا
 نانبل ىلإ تلصو)1( :يتَّلاو)ةَّيقافِّتالا هذھ ىلإ اًدانتسا "ةَّيرصح
 لبق نم تعيب)2( يتَّلا وأ ،اھيف وأ بكارملا نتم ىلع اًقبسم ةبَّكرم
 نمض ءالمعلا ىلإ ةرشابم اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا وأ ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
 عِّزوملا راّجت ىلإ تاجتنملا مِّلست الأب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا دَّھعتتو .نانبل

.نانبل يف اھب نيّصاخلا راّجّتلا نييعت مدعب اًضيأ دَّھعتتو نانبل نمض
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا َّنأب ،ةدَّدحملا تاجتنملل ةبسِّنلاب ينعت ّيرصح ريغ
 ،نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل نيرخآ نيعِّزوم نييعت ِّقحب ظفتحت
 وأ نيعِّزوم مھيف امب نانبل يف ريغلا ىلإ تاجتنملا عيبب ِّقحلاب ظفتحتو
.نانبل يف نيرخآ ءالمع وأ راّجت
ةظفاحملاو ليغشَّتلاو سيسأَّتلا ّقح حِنُم دق هالعأ هيلإ راشملا عِّزوملا َّنإ
 هذھ ةَّدم لالخ يف نانبل لخاد تاجتنملا عيب ةداعإل عيزوت ةَّيلمع ىلع
.ةَّيقافِّتالا
 ىرسو تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ ّيراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ
 طرشب)ةَّدملا( ةدحاو ةنس ةرتفل رمتستو ،2017 راذآ27 يف اھلوعفم

2020/13043  ةَّيرحبلا ةَّوقلا ةكرشاكيجلب
.م.م.ش
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
 ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو ؛نيقيرفلا دحأ نم ةَّيقافِّتالا هذھ ىغلت نأ نكمي هَّنأ
 اھتَّدم ءاھتنا خيرات ذنم ،ةبقاعتم ةَّيونس تارتفلو ،ةدحاو ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت
 نيقيرفلا دحأ ِطعي مل ام ،)أ(12 ةرقفلا قفو ةدحاو ةنس نم ةَّيلَّوألا
 نم لقألا ىلع اًموي90 لبق رخآلا قيرفلا ىلإ ءاھنإلاب اًّيِّطخ اًراطخإ
 ةَّيأ لمشت اھَّنأ ىلع ةَّدملا ربتعتو .كاذنآ ةيراّسلا ةَّيونسلا ةرتفلا ةياھن
.ةَّيديدجت تارتف
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/9/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

BRUNSWICK
MARINE in
EMEA, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،27/3/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55102020-09-1520202021-05-18
 ،18/5/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا عم ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا هتمربأ يذلاو ،)5510( مــقرلا تحت
 اھعيبتس يتَّلا داوملا ينعت يتَّلاو ةيلاّتلا تاجوتنملاب قَّلعتي ام يف ةَّينانبُّللا
 امك عِّزوملا ىلإ ةَّيرصح ريغ وأ ةَّيرصح ةروصب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
:اھمامأ ظوحلم وھ
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMercury تاكّرحم
ةَّيرصح ةَّيجراخلاMariner تاكّرحم
 يفلخلا عفَّدلا تاذMercury MerCruiser نيزنبلا تاكّرحم
ةَّيرصح ريغ ةَّيلخاد تاكّرحمو
 ةَّيلخاد تاكّرحمو ّيفلخلا عفَّدلا تاذMercury Diesel تاكرحم
ةَّيرصح ريغ

قبطني ال قابّسللMerCruiser/Mercury تاجتنم
ةَّيرصح ةَّيضاير ةثافن تاكّرحم
ةَّيرصح خفّنلل ةلباقلاMercury قراوز
ةَّيرصح خفَّنلل ةلباقلا ةبلّصلاValiant قراوز
ةَّيرصح دّيصَّتللMotorguide تاكّرحم
)Mercury ةمالع ةَّيأ وأQuicksilver اّمإ( تاراوسسكأو عطق
ةَّيرصح ريغ  عِّزوملا لبق نم ةعابملا تاجتنملل

ةَّيرصح ريغAttwood تاراوسسكأو عطق

 راشملا تاجتنملا ُّصخي امبو ،هاندأ دري ام ءانثتساب ،ينعت ةَّيرصحلا
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا لبق نم نَّيعملا ديحولا عِّزوملا وھ عِّزوملا َّنأب ،اھيلإ
 ىلع ةَّيرصحلا عِّزوملا قوقح قَّبطت الو .نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل
 ريغ" وأ "ةَّيرصح" تاجتنم تناك اذإ ام يف رظَّنلا فرصب( تاجتنملا
 نانبل ىلإ تلصو)1( :يتَّلاو)ةَّيقافِّتالا هذھ ىلإ اًدانتسا "ةَّيرصح
 لبق نم تعيب)2( يتَّلا وأ ،اھيف وأ بكارملا نتم ىلع اًقبسم ةبَّكرم
 نمض ءالمعلا ىلإ ةرشابم اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا وأ ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا
 عِّزوملا راّجت ىلإ تاجتنملا مِّلست الأب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا دَّھعتتو .نانبل

.نانبل يف اھب نيّصاخلا راّجّتلا نييعت مدعب اًضيأ دَّھعتتو نانبل نمض
 ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا َّنأب ،ةدَّدحملا تاجتنملل ةبسِّنلاب ينعت ّيرصح ريغ
 ،نانبل يف تاجتنملا كلت عيبل نيرخآ نيعِّزوم نييعت ِّقحب ظفتحت
 وأ نيعِّزوم مھيف امب نانبل يف ريغلا ىلإ تاجتنملا عيبب ِّقحلاب ظفتحتو
.نانبل يف نيرخآ ءالمع وأ راّجت
ةظفاحملاو ليغشَّتلاو سيسأَّتلا ّقح حِنُم دق هالعأ هيلإ راشملا عِّزوملا َّنإ
 هذھ ةَّدم لالخ يف نانبل لخاد تاجتنملا عيب ةداعإل عيزوت ةَّيلمع ىلع
.ةَّيقافِّتالا
 ىرسو تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ ّيراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ
 طرشب)ةَّدملا( ةدحاو ةنس ةرتفل رمتستو ،2017 راذآ27 يف اھلوعفم

2020/13111  ةَّيرحبلا ةَّوقلا ةكرشاكيجلب
.م.م.ش

148



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
 ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو ؛نيقيرفلا دحأ نم ةَّيقافِّتالا هذھ ىغلت نأ نكمي هَّنأ
 اھتَّدم ءاھتنا خيرات ذنم ،ةبقاعتم ةَّيونس تارتفلو ،ةدحاو ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت
 نيقيرفلا دحأ ِطعي مل ام ،)أ(12 ةرقفلا قفو ةدحاو ةنس نم ةَّيلَّوألا
 نم لقألا ىلع اًموي90 لبق رخآلا قيرفلا ىلإ ءاھنإلاب اًّيِّطخ اًراطخإ
 ةَّيأ لمشت اھَّنأ ىلع ةَّدملا ربتعتو .كاذنآ ةيراّسلا ةَّيونسلا ةرتفلا ةياھن
.ةَّيديدجت تارتف
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/9/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

Poltrona Frau
S.p.A.

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2018 يف مربملا55152019-05-0120192020-05-30
 يذلاو ،)5515( مقرلا تحت ،30/5/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 نلو ؛نانبل يف نئابزلا ىلإ اھتاجوتنم تاعيبم ريوطتو جيورتل نانبل يف
 اھل ُّقحي هَّنأ الإ .نانبل يف نيرخآ نيعِّزوم َّيأ ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا نِّيعت
ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا صِّصخت نأ ىلع ،اھتاجتنم نم اًنؤم نانبل يف ذِّفنت نأ
 ىلإ اھمقاط لسرت نأ ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلل ُّقحيو .ةَّينانبُّللا ةكرَّشلل ةلومع
؛ةَّيدقاعت اًنؤم نانبل يف ذِّفنت نأب اھِّقحب ةريخألا هذھ ظفتحت امك .نانبل
 ىرسو تَمِربأ عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيرات ىتح ةذفان ىقبتو ،1/1/2018 نم ًءادتبا اھلوعفم

 ِّيأ لبق نم ناك تقو ِّيأ يف اھخسف َّمت لاح يف الإ ،31/12/2020
 ىلع اًقبسم رھشأ9 رخآلا قيرفلا ىلإ غَّلبي ٍّيِّطخ راعشإ بجومب قيرف
 َّالإ ةَّيقافتالا هذھ ليعافم يھتنت ،اھيلإ راشملا ةرتفلا ءاضقنا دنع .ّلقألا
 هذھ نوكتو ؛فارطألا لبق نم اًّيِّطخ كلذ فالخ ىلع قافتالا َّمت اذإ
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ؛تقو ِّيأ يف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافتالا
 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/5/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

2019/8798  .م.م.ش لبومرتنا ةكرشايلاطيا
INTERMEUBLE 

SARL
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ةكرش

FERRAGAMO
PARFUMS

S.p.A. اھيدل اھنوكو
 نم يرصح صيخرت

ةكرش Salvatore
Ferragamo
S.p.A.  ،جاتنإل

 عيزوتو ،قيوستو
 نم ةيلاع ةَّيعون
 تاجتنمو روطعلا
 لمحت يتَّلا ليمجتلا

ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
Salvatore
Ferragamo

 يف اھيلإ راشملا .A.p.FERRAGAMO PARFUMS S ةكرش55172019-07-0920192019-12-31
 ةكرش نم يرصح صيخرت اھيدل اھنوكو ،ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلاب يلي ام
A.p.Salvatore Ferragamo S. عيزوتو ،قيوستو ،جاتنإل 
ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا ليمجتلا تاجتنمو روطعلا نم ةيلاع ةَّيعون

Salvatore Ferragamo(، صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا 
 مــقرلا تحت ،5/6/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5517(
 عيزوَّتلا ةانق لخاد تاجوتنملا عيزوتو ،عيبو ،جيورتل يرصح عِّزومك
  تالحمل ةبسنلاب ،ةقباّسلا ةلمجلا يف درو ام نم مغّرلا ىلع .نانبل يف

Salvatore Ferragamoنييعت َّنإف ،تنرتنإلا ىلع تاعيبملاو 
 ةكرَّشلل ُّقحي هَّنإف يلاّتلابو ،يرصح ريغ ساسأ ىلع وھ عِّزوملا
 Salvatore تالحم يف تاجوتنملا عيب وأ/و جيورت ةَّيلاطيإلا

Ferragamoنانبل لخاد تنرتنإلا ةكبش ىلع عقاوم ِّيأ لالخ نمو. 
 ءاسِّنلاو لاجِّرلل مامحتسالا روطع ،روطعلا ينعت تاجوتنملا َّنإ
 اًطبر قفرملا) 4Annex(4 قحلملا يف ةجردملا ،نيسنجلاو
بجيو .تقو ِّيأ يف4 قحلملا ليدعت ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلل زوجيو .ةدافإلاب
 .4 قحلملا ىلع َتلِخدأ تاليدعت ةَّيأب بسانملا تقولا يف عِّزوملا غالبإ
 ةئزجَّتلا راّجت عم ةرشابم لماعَّتلا يف ِّقحلاب ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا ظفتحتو
 عِّزوملا ضفر ةلاح يف نانبل يف ةَّيعونلا ريياعملا عم قفاوتت يتَّلا
 نم ًةحارص ةدعبتسم ةيلاّتلا دونبلا َّنأ ىلإ ةراشإلا عم .ةرشابم مھتمدخل
:ةحونمملا قوقحلا
 ةمالعلا لمحت كلذ عم نكلو ،4 قحلملا يف ةجردملا ريغ تاجتنملا)أ
.ةَّيراجِّتلا
 اًصيّصخ ةبَّترم تاعيبم اھَّنأب فرعت يتَّلا ،تاكرَّشلا تاعيبم)ب
 يجيورَّتلا مادختسالا وأ ةَّيلخاّدلا ةَّيدھلا لجأ نم تاكرَّشلل تاجتنملل
؛ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا لبق نم كلذ ىلع ديدحَّتلا هجو ىلع قفَّتي مل ام ،طقف
 يرست يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ىّتح لوعفملا ةيراس ىقبتو ،2017 يناّثلا نوناك نم لَّوألا يف

 حيرص يّطخ قافِّتا بجومب طقف ديدجَّتلل ةلباق يھو ،31/12/2019
 قدصم دھعتب تقحلأ دقو  .اًروف ءاھنإلل ةلباق اھَّنأ امك .نيقيرفلا نيب
 ةقالعلا َّنأ دكؤي18/6/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/10448  م ش زدنارب لارنج ةكرشايلاطيا
ل
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INCC Group55202019-07-0920192020-01-01خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا
 ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5520( مــقرلا تحت ،5/6/2018
 نانبلل ّّيلحملا قوّسلا يف يرصحلا ّقحلا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيسنرفلا
 حئاور ،Benz-Mercedes تاروطع :ةيلاّتلا تاجتنملا عيزوت يف

Benz-Mercedesءام ،تاروطع :ماّمحلا تامزلتسم ةعومجمو 
 دعب ام رطع ،مسجلل تاميرك ،رطعلا ءام ،اينولوكلا ءام ،قفَّشلا
 تاعومجم نَّمضتت يتَّلاو لاجّرلاو ءاسنلل مامحتسالا نوباصو ،ةقالحلا
؛رطعلا ءامو ،قفَّشلا ءام ،جيرألا
 هلوعفم ىرس يلود عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ةَّدم دَّدمت .تاونس3 ةَّدملو2017 يناّثلا نوناك نم لَّوألا نم ًءادتبا
 لالخ نيقيرفلا نم ٍّيأ نم ّيّطخ غيلبت لاح يف الإ نيتنسل دقعلا اذھ
 يف ،ديدجَّتلا ةرتف ءاھتنا وأ ةَّيساسألا ءاھتنالا خيرات لبق اًموي60 ةلھم
 عوضوم ديدجَّتلل ةديدجلا ةرتفلا نوكتو .ديدجَّتلا قيرفلا بغري مل لاح
 ،Benz-Mercedes ةصخر ديدجت راظتناب عِّزوملا عم شاقن
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ؛خسفلل الباق دقعلا اذھ نوكيو
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي18/6/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/10447  زدنارب لارنج ةكرشاسنرف
.ل.م.ش

INCC Group55202020-02-1820202021-01-01يف انيدل لجسملاو ،14/5/2013 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تحنم دق تناك يذلاو ،)4779( مــقرلا تحت ،16/12/2013
عيبو قيوستل يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيواسمنلا ةكرشلا هبجومب
 Annex( ةدافإلاب ً اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولا تاجوتنملا
I(مربم عيزوت دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف 
ً ايراس ىقبيو نيقيرفلا نم هعيقوت خيراتب يرسيو ،14/5/2013 يف
 ةنس نم ةقحالتم تارتفلً اّيئاقلت دَّدجي فوسو ؛30/4/2015 ىتح
 اذھ قحلأ دقو ً،اروف خسفلل لباق وھو ؛قيرف يأ نم خَسـفُي مل ام ،ةدحاو
 دكؤي7/2/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب دقعلا
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2020/2256  زدنارب لارنج ةكرشاسنرف
.ل.م.ش
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MCLAREN
AUTOMOTIVE

LIMITED

 لجسملاو ،6/2/2018 يف خَّرؤملا)ةَّيقافِّتالا( يراجتلا ليثمتلا دقع55212020-06-1520202021-06-13
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل

 هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5521( مــقرلا تحت ،13/6/2018
 ٍّيرصح َريغ اًدَمتعم اًرجات نوكتل ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا
 ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا تحنمو ،ذيفنَّتلا خيرات نم اًذفان كلذ حبصي نأ ىلع
 تاجتنمو تاراّيَّسلا عيبو ،عيزوتو ،جيورتو ،قيوست يف َّقحلا رجاّتلا

McLaren، ينعت "ةراّيَّسلا" َّنإ .حيلصَّتلاو ةنايِّصلا تامدخ ريفوتو 
 دق امك(2 قحلملا يف ةدَّدحملا تازارِّطلا دحأ نيب نم ةديدج ةراّيس
 كلذ يف امب)رخآ ىلإ تقو نمMcLaren لبق نم2 قحلملا لَّدعي
 عم اھنم نِّوكمك اھيف بِّكري وأ ةراّيَّسلا ىلع قَّلعي يِّنف راوسسكأ ّيأ
 ةراّيس ِّيأ ءانثتسا عم ،McLaren ةكرشل ةقبسملا ةَّيِّطخلا ةقفاوملا
2قحلملل اًقفوو .اھب ةطبترم ةكرش ّيأ وأMcLaren اھجتنت قابس
 McLaren ةكرش نم ةعَّنصم تاراّيس وھ تاراّيسلا زارط َّنإف

Road cars manufactured by McLaren(. تاجتنم َّنإ 
McLarenينعت عئاضبلا َّنإ .رايغلا عطق وأ/و عئاضبلا ينعت 

 تاكرَّشلا وأMcLaren اھعيبت يتَّلا تاراوسسكألاو عئاضبلا
بئاقحلاو تاعاّسلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اھيف امب ،اھب ةطبترملا
ةنايّصلا تامدخ ميدقت وأ/و هتاعيبم ةطشنأ رجاّتلا ريدي فوسو .بايّثلاو
 رجاّتلا عيبي فوس .)زيكرَّتلا ةقطنم( نانبل ،توريب يف حيلصَّتلاو
 ةنايِّصلا تامدخ نِّمؤيوMcLaren تاجتنمو تاراّيس دِّرويو
 راّجُّتلا نم مھريغو ،بسحف نيّيئاھِّنلا نيمدختسملا ىلإ حيلصَّتلاو
 نيذَّلا ،لاحلا ىضتقم قفو ،نيدَمتعملا ةمدخلا يلِّثممو نيدَمتعملا
 يف اھِّقحبMcLaren ظفتحتو .زيكرَّتلا ةقطنم يف نوعقي وأ نوميقي
 نمض ،رثكأ وأ دَمتعم ةمدخ لِّثمم وأ ،رثكأ وأ رخآ دَمتعم رجات نييعت
 ُّلقي ال ام لبق رجاّتلا ىلإ هھِّجوت ٍّيِّطخ راعشإ ىلع ًءانب زيكرَّتلا ةقطنم
 بلطب مَّدقتي نأ ةصرف رجاّتلاMcLaren حنمت فوس .رھشأ6 نع
 يف هُّرقم نوكي دَمتعم ةمدخ لِّثمم وأ ٍّيفاضإ دَمتعم ٍرجاتك هنييعت َّمتيل
 ةَّيلمع ىلع نييعَّتلا ةَّيلمع يوطنت دق ،كَّشلل اًيدافت امَّنإ ،زيكرَّتلا ةقطنم
 وأ ،رثكأ وأ رخآ دَمتعم رجاتل ليبقلا اذھ نم نييعت ُّيأ نوكيو ،ةَّيسفانت
 باسنتسالل ًءانب زيكرَّتلا ةقطنم نمض رثكأ وأ دَمتعم ةمدخ لِّثمم
 تقو نم ةريخألا هذھل زوجيو .McLaren ةكرشل ديحولاو قلطملا
ددع ىلإ ،McLaren تاجتنم وأ/و ةراّيس)دوزت وأ( عيبت نأ رخآ ىلإ
 ةرادإ سلجم ءاضعأو يمھاسم مھيف نمب دارفألا نم دودحم

McLaren. نمض ينعملا ليمعلل اًرشابم ديوزَّتلا وأ عيبلا اذھ نوكيو 
 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا نم5.5 دنبلا ماكحأ ةاعارم عمو .ديوزَّتلا ةقطنم
 يتَّلاو ،هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملاو ،2018 طابش6
 عِّزوت فوس ،اھريغو هالعأ ةروكذملا ماكحألا ِّلك ىلع تَّصن

McLarenراّجتك مھنييعت َّمت نيذَّلا راّجَّتلا ىلع طقف تاراّيَّسلا 
 ماكحأ ةَّيقب ةاعارم عمو ،ذيفنَّتلا خيرات يف ةَّيقافِّتالا هذھ أدبتو  ؛نيدَمتعم
 نم اھخسف َّمتي ىَّتحو مل ام ريثأَّتلاو لوعفملا ةيراس ىقبت ،اھنم25 دنبلا
 دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .رجاّتلا لبق نم وأMcLaren لبق

2020/7440  فتوموتوأ دتيانوي ةكرشارتلكنا
 United سيسنجيا

Automotive 
l.a.Agencies S.
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 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/6/2020 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

MCLAREN
AUTOMOTIVE

LIMITED

55212019-06-1120192020-06-132019/9113  فتوموتوأ دتيانوي ةكرشارتلكنا
 United سيسنجيا

Automotive 
l.a.Agencies S.
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MCLAREN
AUTOMOTIVE

LIMITED

 لجسملاو ،6/2/2018 يف خَّرؤملا)ةَّيقافِّتالا( يراجتلا ليثمتلا دقع55212021-06-0720212022-06-13
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل

 هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5521( مــقرلا تحت ،13/6/2018
 ٍّيرصح َريغ اًدَمتعم اًرجات نوكتل ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيزيلكنإلا ةكرشلا
 ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا تحنمو ،ذيفنَّتلا خيرات نم اًذفان كلذ حبصي نأ ىلع
 تاجتنمو تاراّيَّسلا عيبو ،عيزوتو ،جيورتو ،قيوست يف َّقحلا رجاّتلا

McLaren، ينعت "ةراّيَّسلا" َّنإ .حيلصَّتلاو ةنايِّصلا تامدخ ريفوتو 
 دق امك(2 قحلملا يف ةدَّدحملا تازارِّطلا دحأ نيب نم ةديدج ةراّيس
 كلذ يف امب)رخآ ىلإ تقو نمMcLaren لبق نم2 قحلملا لَّدعي
 عم اھنم نِّوكمك اھيف بِّكري وأ ةراّيَّسلا ىلع قَّلعي يِّنف راوسسكأ ّيأ
 ةراّيس ِّيأ ءانثتسا عم ،McLaren ةكرشل ةقبسملا ةَّيِّطخلا ةقفاوملا
2قحلملل اًقفوو .اھب ةطبترم ةكرش ّيأ وأMcLaren اھجتنت قابس
McLaren ةكرش نم ةعَّنصم تاراّيس وھ تاراّيسلا زارط َّنإف

Road cars manufactured by McLaren((. تاجتنم َّنإ 
McLarenينعت عئاضبلا َّنإ .رايغلا عطق وأ/و عئاضبلا ينعت 

 تاكرَّشلا وأMcLaren اھعيبت يتَّلا تاراوسسكألاو عئاضبلا
بئاقحلاو تاعاّسلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اھيف امب ،اھب ةطبترملا
ةنايّصلا تامدخ ميدقت وأ/و هتاعيبم ةطشنأ رجاّتلا ريدي فوسو .بايّثلاو
 رجاّتلا عيبي فوس .)زيكرَّتلا ةقطنم( نانبل ،توريب يف حيلصَّتلاو
 ةنايِّصلا تامدخ نِّمؤيوMcLaren تاجتنمو تاراّيس دِّرويو
 راّجُّتلا نم مھريغو ،بسحف نيّيئاھِّنلا نيمدختسملا ىلإ حيلصَّتلاو
 نيذَّلا ،لاحلا ىضتقم قفو ،نيدَمتعملا ةمدخلا يلِّثممو نيدَمتعملا
 يف اھِّقحبMcLaren ظفتحتو .زيكرَّتلا ةقطنم يف نوعقي وأ نوميقي
 نمض ،رثكأ وأ دَمتعم ةمدخ لِّثمم وأ ،رثكأ وأ رخآ دَمتعم رجات نييعت
 ُّلقي ال ام لبق رجاّتلا ىلإ هھِّجوت ٍّيِّطخ راعشإ ىلع ًءانب زيكرَّتلا ةقطنم
 بلطب مَّدقتي نأ ةصرف رجاّتلاMcLaren حنمت فوس .رھشأ6 نع
 يف هُّرقم نوكي دَمتعم ةمدخ لِّثمم وأ ٍّيفاضإ دَمتعم ٍرجاتك هنييعت َّمتيل
 ةَّيلمع ىلع نييعَّتلا ةَّيلمع يوطنت دق ،كَّشلل اًيدافت امَّنإ ،زيكرَّتلا ةقطنم
 وأ ،رثكأ وأ رخآ دَمتعم رجاتل ليبقلا اذھ نم نييعت ُّيأ نوكيو ،ةَّيسفانت
 باسنتسالل ًءانب زيكرَّتلا ةقطنم نمض رثكأ وأ دَمتعم ةمدخ لِّثمم
 تقو نم ةريخألا هذھل زوجيو .McLaren ةكرشل ديحولاو قلطملا
ددع ىلإ ،McLaren تاجتنم وأ/و ةراّيس)دوزت وأ( عيبت نأ رخآ ىلإ
 ةرادإ سلجم ءاضعأو يمھاسم مھيف نمب دارفألا نم دودحم

McLaren. نمض ينعملا ليمعلل اًرشابم ديوزَّتلا وأ عيبلا اذھ نوكيو 
 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا نم5.5 دنبلا ماكحأ ةاعارم عمو .ديوزَّتلا ةقطنم
 يتَّلاو ،هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملاو ،2018 طابش6
 عِّزوت فوس ،اھريغو هالعأ ةروكذملا ماكحألا ِّلك ىلع تَّصن

McLarenراّجتك مھنييعت َّمت نيذَّلا راّجَّتلا ىلع طقف تاراّيَّسلا 
 ماكحأ ةَّيقب ةاعارم عمو ،ذيفنَّتلا خيرات يف ةَّيقافِّتالا هذھ أدبتو  ؛نيدَمتعم
 نم اھخسف َّمتي ىَّتحو مل ام ريثأَّتلاو لوعفملا ةيراس ىقبت ،اھنم25 دنبلا
 دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .رجاّتلا لبق نم وأMcLaren لبق

2021/12166  فتوموتوأ دتيانوي ةكرشارتلكنا
 United سيسنجيا

Automotive 
l.a.Agencies S.

154



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي31/5/2021 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

SAINT-GOBAIN
PAM

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،22/3/2018 يف مربملا55252019-06-1820192019-12-31
 يذلاو ،21/6/2018 خيراتب ،)5525( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا
 يف اھل ّيرصح ليكوك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع
 تاراوسسكأو ،مزاّوللاو ،ندَّللا ديدحلا بيبانأ نم اھتاجوتنمل نانبل
 تاروبنُّصلاو تاماّمَّصلاو ،ّيَّرلا قوسو ،فرَّصلاو ،هايملا
؛ةَّيدلبلا تابوبصملاو ،)تاّيفنحلا(
 يف تمربأ ةَّيراجت ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

)1/1/2018 يف يأ( ذافَّنلا خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو ،22/3/2018
 ال ليثمَّتلا ةَّيرارمتسا َّنإ .31/12/2019 ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبتو
 ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا نيب ةديدج ةَّيقافِّتا عيقوتب الإ ُّمتت
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،ّيروف لوعفمب ءاھنإلل
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/6/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2019/9506  لانويسانرتنا وكسب ةكرشاسنرف
 PESCO .ل.م.ش

INTERNATIONAL
l.a. s.

FUCHS 
SCHMIERSTOF

FE GMBH

 يف انيدل لجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55292020-06-1920202021-04-01
 ،29/6/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5529( مــقرلا تحت
 تاجوتنملا عيبو عيزوتل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا ةَّيناملألا
:ينعت تاجوتنملا َّنإ .ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت يتَّلا
RENOLIN تاجتنم :ةَّيعانِّصلا تويّزلا
RENOLIT تاجتنم :موحّشلا
TITAN تاجتنم :تاكِّرحملا تويز
TITAN تاجتنم :سورتلا تويز
TITAN تاجتنم :يكيتاموتوألا ةكرحلا لقان تويز
PENTOSIN تاجتنم :جودزملا ضباقلا تويز
PENTOSIN تاجتنم :زَّزعملا هيجوَّتلا
MAINTAIN تاجتنم :ةنايِّصلا تاجتنم
.ليدعتلل ةلباق هالعأ ةروكذملا تاجوتنملا َّنإ
 ،)زاھجلاو حلطصملا(FUCHS :ينعت ةَّيراجِّتلا تامالعلا َّنإ
،MAINTAIN، RENOLIT، RENOLIN، TITAN

PENTOSIN.
 يف تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 اًءدب تاونس ثالث نم ةتباث ةَّدمل اھلوعفم يرسي فوسو ،1/4/2018
 يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاغلإ قيرف ِّلكل ُّقحيو .هالعأ هيلإ راشملا خيراّتلا نم
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .ناك تقو ِّيأ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/7779  مويلورتب روغرغ ةكرشايناملا
 Gargour .ل.م.ش

Petroleum 
L.R.A.S.
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FUCHS
SCHMIERSTOF

FE GMBH

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا55292019-06-2420192019-06-29
 مــقرلا تحت ،29/6/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ةَّيناملألا ةكرشلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5529(
 يتَّلا تاجوتنملا عيبو عيزوتل نانبل يف اھلً اّيرصحً اعِّزوم ةَّينانبللا
:ينعت تاجوتنملا َّنإ .ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت
RENOLIN تاجتنم :ةَّيعانِّصلا تويّزلا
RENOLIT تاجتنم :موحّشلا
TITAN تاجتنم :تاكِّرحملا تويز
TITAN تاجتنم :سورتلا تويز
TITAN تاجتنم :يكيتاموتوألا ةكرحلا لقان تويز
PENTOSIN تاجتنم :جودزملا ضباقلا تويز
PENTOSIN تاجتنم :زَّزعملا هيجوَّتلا
MAINTAIN تاجتنم :ةنايِّصلا تاجتنم
.ليدعتلل ةلباق هالعأ ةروكذملا تاجوتنملا َّنإ
 ،)زاھجلاو حلطصملا(FUCHS :ينعت ةَّيراجِّتلا تامالعلا َّنإ
،MAINTAIN، RENOLIT، RENOLIN، TITAN

PENTOSIN.
 يف تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 اًءدب تاونس ثالث نم ةتباث ةَّدمل اھلوعفم يرسي فوسو ،1/4/2018
 يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاغلإ قيرف ِّلكل ُّقحيو .هالعأ هيلإ راشملا خيراّتلا نم
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .ناك تقو ِّيأ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/6/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2019/9744  مويلورتب روغرغ ةكرشايناملا
 Gargour .ل.م.ش

Petroleum 
L.R.A.S.

Uzinmedicare 
Co

 يف انيدل لجسملاو ،17/3/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55312019-08-1620192020-07-02
 ،2/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيروكلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5531( مــقرلا تحت
 اھليكو نوكتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ،Spectra ةعِّنصمو ةكلام اھتفصبو
؛نانبل يف ديحولا
 ؛17/3/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي14/8/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/12157 IVY CORP ةكرشايروك
.م.م.ش
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Uzinmedicare
Co

 يف انيدل لجسملاو ،17/3/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55312020-08-1720202021-07-02
 ،2/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيروكلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5531( مــقرلا تحت
 اھليكو نوكتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ،Spectra ةعِّنصمو ةكلام اھتفصبو
؛نانبل يف ديحولا
 ؛17/3/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي17/8/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/11168 IVY CORP ةكرشايروك
.م.م.ش

BIOETIC 
BIJOUX SRLS

 BIOETIC ةكرش عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا/يراجتلا ليثمتلا دقع55322019-07-1020192020-07-03
BIJOUX SRLS)اھناونع ،ةَّيلاطيإلا ةَّيسنجلا نم: VIALE 

–) PG(BASTIA UMBRA 5-06083 ، UMBRIA, 
ITALIA، ةقَّدصملاو ،)ةعِّنصملا ةكرَّشلاب يلي ام يف اھيلإ راشملاو 

 انيدل ةلَّجسملاو ،13/12/2017 خيراتب ايلاطيإ يف ةراجِّتلا ةفرغ نم
 خيراتب ،)5532( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا يف

 َّلحملا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا اھبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،3/7/2018
 لمحت يتَّلا تاجتنملا عيبل نانبل يف َّيرصحلا َّقحلا َّينانبُّللا َّيراجِّتلا
 َّنأ ينعت ةَّيرصحلا َّنإ .BIOETIC BIJOUX ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 قفاوت امك .عِّزوملل الإ نانبل يف تاجتنملا عيبت ال ةعِّنصملا ةكرَّشلا
 ،ءالكو ،نيعِّزوم ِّيأل ،نانبل يف ،نييعَّتلا مدع ىلع ةعِّنصملا ةكرَّشلا
 راشملا ةَّيرصحلا نم ًءانثتساو .تاجتنملا عيزوت ضارغأل ،ءاطسو وأ
 ىلإ ةرشابم عيب تاّيلمع ءارجإ ةعِّنصملا ةكرَّشلل حمسُي ،هالعأ اھيلإ
 ءارجإ يف اھِّقحب ةعِّنصملا ةكرَّشلا ظفتحتو .نانبل يف نيدَّدحملا ءالمعلا
 يف مھيلإ راشملا ءالمعلا تائف وأ ءالمعلا ىلإ ةرشابم عيب تاّيلمع
 ذيفنَّتلا زِّيح لخدت يتَّلاو هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا نم8S- ةناخلا
 ىلع تاونس ثالث ةَّدمل ةحلاص ىقبتو اھعيقوت خيرات نم اًرابتعا
 تقحلأ دقو ؛يروف لوعفمب اھؤاھنإ نيقيرفلا نم ٍّيأل نكميو .رثكألا
 َّنأ دِّكؤي9/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةيقافتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2019/10554  نفس شتأ ّيراجِّتلا ّلحملاايلاطيا
7H
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Fen oyuncak ve
mutfak

Esyaalaripazarl
am Tic.Ltd.Sti

  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،31/12/2017 يف عَّقوملاو مَّظنملا55332019-07-2620192019-12-31
 تحت ،9/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا
 ةكرَّشلا عم  ةَّيكرتلا ةكرَّشلا هبجومب تقفَّتا يذلاو ،)5533( مــقرلا
 يتَّلا اھتاجوتنم عيبل ةَّيكرتلا ةكرشلا ةريخألا هذھ لثمت نأ ىلع ةَّينانبُّللا
 FEN OYUNCAK VE MUTFAK ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت

ESYALARIقحلاب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا عَّتمتتو ؛ 
 ةياغلو31/12/2017 نم ينانبللا قوسلا يف يرصحلا

 ةَّيكيتسالب داوم جتنت ةَّيكرتلا ةكرشلا َّنأب ملعلا عم .31/12/2019
 تاجتنملل اھب ةصاخ ةيملاع عيبم ةطخ دمتعتو ،اًباعلأو ةدوجلا ةيلاع
 وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ةيراجتلاDEDE ةمالع لمحت يتلا
 ،31/12/2017 يف عِـّـقُوو مِّظـُـن يرصح ليكو دقع نع ةرابع
 يف يھتنيو ،31/12/2017 نمً ارابتعا هلوعفم يرسيو

 لدعلا بتاك ىدل قدصم رارقإب  دقعلا اذھ قحلأ دقو ؛31/12/2019
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي20/7/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/11244  ةَّيراجتلا يوافص ةكرشايكرت
)هاكرشو يوافص(

WORLD OF 
TOYS–ةطيسب ةيصوت

NIKE European 
Operations 
Netherlands 

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،1/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55372020-06-2320202021-07-12
 ،12/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5537( مــقرلا تحت
 ةَّيضايِّرلا ةيذحألل نانبل يف ّيرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةيراجتلا ةمالعلا لمحت يتلا ،ةَّيضايِّرلا ددِعلاو ،سبالملاو ،ةَّيلصألا

Nike31/5/2023 ةياغل1/6/2018 نم ةدتمملا ةرتفلل نانبل يف، 
.قبسم تقو يف نييعتلا اذھ ءاغلإ َّمت اذإ َّالإ
 ،1/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
17/6/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/7894  ستروبس دتيانوي ةكرشادنلوھ
  .ل.م.ش نونابيل فوأ

UNITED SPORTS
 OF LEBANON 

SAL

NIKE European 
Operations 
Netherlands 

B.V.

 NIKE European Operations Netherlands ةكرش55372019-06-2720192020-07-12
V.B. )1 ,1213 :اھناونع ،ةَّيدنلوھلا ةَّيسنجلا نمColosseum 

NL Hilversum, The Netherlands، صيخرت ىلع ةزئاحلا 
 يف خَّرؤملا ،)Nike Swoosh راعشلوNIKE ةلَّجسملا ةكراملل

 ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،1/6/2018
تدَّكأ يذلاو ،)5537( مــقرلا تحت ،12/7/2018 خيراتب يراـــجتلا
 ّيرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيدنلوھلا ةكرشلا هبجومب
يتلا ،ةَّيضايِّرلا ددِعلاو ،سبالملاو ،ةَّيلصألا ةَّيضايِّرلا ةيذحألل نانبل يف
1/6/2018 نم ةدتمملا ةرتفلل نانبل يفNike ةيراجتلا ةمالعلا لمحت
.قبسم تقو يف نييعتلا اذھ ءاغلإ َّمت اذإ َّالإ ،31/5/2023 ةياغل
 ،1/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/9920  ستروبس دتيانوي ةكرشادنلوھ
  .ل.م.ش نونابيل فوأ

UNITED SPORTS
 OF LEBANON 

SAL
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NIKE European
Operations
Netherlands

B.V.

NIKE European Operations ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع55372021-06-0920212022-07-12
V. Netherlands B. )ةلَّجسملا ةكراملل صيخرت ىلع ةزئاحلا 

NIKEراعشلو Nike Swoosh(، 1/6/2018 يف خَّرؤملا، 
 يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو
 هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5537( مــقرلا تحت ،12/7/2018 خيراتب
 نانبل يف ّيرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيدنلوھلا ةكرشلا
 لمحت يتلا ،ةَّيضايِّرلا ددِعلاو ،سبالملاو ،ةَّيلصألا ةَّيضايِّرلا ةيذحألل
 ةياغل1/6/2018 نم ةدتمملا ةرتفلل نانبل يفNike ةيراجتلا ةمالعلا

.قبسم تقو يف نييعتلا اذھ ءاغلإ َّمت اذإ َّالإ ،31/5/2023
 ،1/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
24/5/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2021/12389  ستروبس دتيانوي ةكرشادنلوھ
  .ل.م.ش نونابيل فوأ

UNITED SPORTS
 OF LEBANON 

SAL

ARTSANA 
S.p.A.

 يف انيدل لجسملاو ،23/4/2018 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55382019-09-0520192020-07-12
 ،12/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ يذلاو ،)5538( مــقرلا تحت
 يف ةعَّقوم ةلمجلابو ةئزجَّتلاب عيزوت ةَّيقافِّتال اًقفو ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

 يف عيزوَّتلاو داريتسالاب ةضَّوفملا ةديحولا ةكرَّشلا يھ ،10/4/2018
Chicco ةكرامب ةقِّلعتملا تاجتنملل ،ARACO لالخ نم ،نانبل
؛Boppyو
 ،23/4/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هھنت مل ام ،31/12/2020 ةياغل هلوعفم يرسيو
 حيرصَّتلا اذھ بحس ِّقحب ةريخألا هذھ ظفتحت ذإ ،اًقبسم هالعأ ةروكذملا
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو .تقو ِّيأ يف
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/9/2019 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2019/13145  يتكوب داؤف ةكرشايلاطيا
 .ل.م.ش هاكرشو
 SOCIETE)وكيتكوب(

FOUAD BOCTI 
.L.A.ET CO S

BOCTICO

Česká 
zbrojovka a.s.

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،20/5/2018 يف خَّرؤملا55392019-07-0420192019-12-31
 مــقرلا تحت ،13/7/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرشلا هبجومب  تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5539(
 دقعلا َّنإ ؛نانبل يف اھل يرصح ليكوك ةنَّيعم يھ ةَّينانبللا ةكرشلا
 ،20/5/2018 يف خَّرؤم ضيوفت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةياغل اًحلاص ىقبيو ،هرادصإ خيرات نم ءادتبا هلوعفم يرسيو

 اذھ قحلأ دقو .لدابتملا قافِّتالاب هديدمت نكمي اھدعب ،31/12/2019
دِّكؤي3/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2019/10242  سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرشةيكيشتلا ةيروھمجلا
 زنشويلوس يتيرويكس دنا

Metropolitan .ل.م.ش
 Defense and 

Security Solutions 
L.A.S.
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BABYLISS
INTERNATION

AL FZE

 دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،9/1/2018 يف  مربملا55412019-07-2320192020-07-16
 يذلاو  ،)5541( مقرلا تحت ،16/7/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 يرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيتارامإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع
 .نانبل يف ةئزجَّتلا راّجت ةفاكل تاجوتنملا عيب ةداعإو ،عيزوتو ،قيوستل
 ةمالع ةيئابرھكلا تاجتنملل لماكلا ةئزجَّتلا طخ يھ تاجوتنملا َّنإ

BABYLISSتافِّفجم ،ىرخألا ءايشألا نيب نم ،لمشت يتلاو 
 ةزھجأو ،رعشلا صقعل تاودأو ،رعشلا سيلمت ةزھجأو ،رعَّشلا
،كِّرحملا ءاطغ تافِّفجمو ،تاركبو ،ءاوھلا يشارفو ،ةدِّدعتملا فيلجَّتلا
 ،سيياقملاو ،بيذجت تاودأو ،رعَّشلا ِّصقل تانيكامو ،رعَّشلا تاليزمو
 ،Foot spa مدقلل ةَّيّحص تاعجتنمو ،رفاظألا ميردت تاعومجمو
 هذھ تاجتنملا ةحئال ىلإ فاضت دق ىرخأ تاجتنم ةيأو ،ايارملاو
 BaByliss يھ ةَّيراجتلا تامالعلا َّنإ .نيقيرفلا نيب لدابتملا قافتالاب

Parisةيراجتلا ءامسألاو اھل ةيعرفلا تامالعلا عيمج كلذكو 
 ةطبترملا كلت طقف نكلو ميماصتلاو يراجتلا رھظملاو تاراعشلاو
 وأ ةلَّجسم تناك ءاوسBaByliss ةمالعل مدختست يتلا  تاجتنملاب
 ؛ةلَّجسم ريغ
 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 اھذافن لماكب رمتست فوسو1/1/2018 يف أدبتو ،9/1/2018
 ةَّيقافِّتالا هذھ يھتنت .31/12/2020 ةياغل يأ تاونس3 ةَّدمل اھتيلاعفو
 ةياھن لبق اھؤاھنإ قيرف ِّيأل قحيو ؛ةروكذملا ةَّدملا ةياھن يفً اّيئاقلت
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ؛اھتَّدم

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/7/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/11059  ةيبرعلا تارامإلا
ةدحتملا

 يكاطنأ .س.ج ةكرش
S.G. .م.م.ش
L.R.A.ANTAKI S.

Rapiscan 
Systems 
Limited

 يف انيدل لجسملاو ،14/5/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55472019-08-2220192019-12-31
 ،3/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5547( مــقرلا تحت
 تاجوتنمل ضَّوفملاو ّلقتسملاو يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

Rapiscanةَّينانبُّللا ةكرَّشلل ّقحي هَّنأ ىلإ ةراشإلا عم .نانبل يف 
 نيمأتو عورشملل تاجتنملا هذھ ةمدخو ،بيكرتو ،عيب هالعأ ةروكذملا
توريب راطم يف ةبقارملاو نمألا ةزھجأ :وھ عورشملا َّنإ .رايغلا عطق
؛يلوَّدلا
14/5/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،31/12/2019 ةياغل حلاصو
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي21/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/12464  ارمحلا ةعومجم ةكرشارتلكنا
 AL HAMRA .م.م.ش

GROUP SARL

160



ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

EDUCA
BORRAS,

S.A.U.

 يف انيدل لجسملاو ،4/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55482019-09-0520192020-08-07
 ،7/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب  ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5548( مــقرلا تحت
 تاجوتنم فانصأل نانبل يف ديحولا ليكولا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا

EDUCA؛31/12/2021 ةياغل
 ،4/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
4/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/13144  هاكرشو يتكوب داؤف ةكرشاينابسا
)وكيتكوب( .ل.م.ش

FOUAD BOCTI 
ET CO S A L 

BOCTICO

EDUCA 
BORRAS, 

S.A.U.

 يف انيدل لجسملاو ،4/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55482020-12-1020202021-08-07
 ،7/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب  ةَّينابسإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5548( مــقرلا تحت
 تاجوتنم فانصأل نانبل يف ديحولا ليكولا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا

EDUCA؛31/12/2021 ةياغل
 ،4/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
9/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/22141  هاكرشو يتكوب داؤف ةكرشاينابسا
)وكيتكوب( .ل.م.ش

FOUAD BOCTI 
ET CO S A L 

BOCTICO

FABRICA DE 
JUGUETES 

S.L.U.

 يف انيدل لجسملاو ،4/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55492019-09-0520192020-08-07
 ،7/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّينابسإلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5549( مــقرلا تحت
 تاجوتنم فانصأل نانبل يف ديحولا ليكولا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

CHICOS؛31/12/2021 ةياغل
 .4/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/9/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/13146  هاكرشو يتكوب داؤف ةكرشاينابسا
)وكيتكوب( .ل.م.ش

FOUAD BOCTI 
ET CO S A L 

BOCTICO

FABRICA DE 
JUGUETES 

S.L.U.

 يف انيدل لجسملاو ،4/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55492020-12-1020202021-08-07
 ،7/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّينابسإلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5549( مــقرلا تحت
 تاجوتنم فانصأل نانبل يف ديحولا ليكولا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا

CHICOS؛31/12/2021 ةياغل
 .4/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/12/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/22139  هاكرشو يتكوب داؤف ةكرشاينابسا
)وكيتكوب( .ل.م.ش

FOUAD BOCTI 
ET CO S A L 

BOCTICO
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SCANIA CV AB55502019-08-0820192020-08-08يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
مقرلا تحت ،8/8/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيديوّسلا ةكرشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5550(
 تاصابلاو ،تانحاّشلل نانبل يف يرصحلاو ديحولا ليكولا يھ
 ةمالعلا لمحت يتَّلاو ،تاراوسسكألاو ،رايغلا عطقو ،تاكِّرحملاو
؛Scania ةَّيراجِّتلا
 يف ةخَّرؤم ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 دھعتب تقحلأ دقو ،ةدَّدحم ريغ ةَّينمز ةَّدمل ةحلاصو ،1/1/2018
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي8/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/12005  .م.م.ش سكارتناكس ةكرشديوسلا
SCANTRUCKS 

SARL

LABORATOIRE
S 

EXPANSCIENC
E

 يف انيدل لَّجسملاو ،11/12/2017 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع55522019-09-0620192020-08-16
 تحت ،16/8/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5552( مقرلا
 عيزوتو قيوستو داريتساب نانبل يف يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةمالعلا تحت ةنيزلا قيحاسمو ةرشبلا ةيانعلاب ةَّصاخلا اھتاجتنم عيبو
 Appendix( قحلملا يف اھركذ دراولاو ،® Mustela ةَّيراجتلا

C(هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالاب اًطبر قفرملا. 
 نع فُّقوَّتلا وأ ةفاضإ رِّرقت نأ ةَّيسنرفلا ةكرَّشلل نكمي هَّنأب ملعلا عم
ً اقفو)Appendix C( قحلملا اذھ يف جَردم جتنم ِّيأ عينصت
 ةَّينانبللا ةكرَّشلا َّنأب ةحارص هيلع قفَّتملا نمو .ّصاخلا اھريدقتل
 يتلاو ،نانبل يف عيبلا طاقن يف تاجتنملا عِّزوت فوس هالعأ ةروكذملا
 قَّبطملا نوناقلل اًقفو كلذو ،Mamas & Papasو تاَّيلديَّصلا ينعت
؛نانبل يف
يف ةعَّقوم يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

ةيراس ىقبت فوسو ،1/1/2018 يف نايرَّسلاب أدبتو ،11/12/2017
 ىلعً اّيطخ ءاقرفلا قفتا اذإ الإ ،2020 ةنس نم موي رخآ ىتح لوعفملا
 قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةريخألا هذھ نوكتو ؛اھديدجت
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي22/8/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/13272  وبأ جروج نومير  ةكرشاسنرف
.ل.م.ش  هاكرشو لضع
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HOM SA ةيسنرف
HOM GMBH

ةيواسمن

 يف انيدل لجسملاو ،19/8/2017 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع55532019-09-1920192020-08-17
 ،17/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدھع دق تناك يذلاو ،)5553( مــقرلا تحت
 تاذ تاجتنملا عيزوت ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيواسمّنلا ةكرَّشلاو ةَّيسنرفلا
:ةيلاّتلاHOM ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
.لاجِّرلل ةَّيلخاد سبالم -
.ةَّيلخاد سبالم -
.براوج -
.)فشانملاو ،ةحابّسلا سبالم( ماّمحلا تاجتنم -
 لبق نم ةقَّوسملا وأ ةعَّنصملا تاجتنملا عيمج اًضيأ يّطغت تاجتنملا َّنإ
 قيرط وأ ،اھصئاصخ ةيحانل هالعأ ةروكذملا تاجتنملل ةلثامملا دِّروملا
 نم تاجتنملا ءارش عِّزوملا ىلع بجي هَّنأ ىلإ ةدافإلا عم .اھمادختسا
HOM GMBH ةعباّتلا اھتكرش قيرط نعHOM SA ةكرش
ً اّيرصح اًّقح عِّزوملا دِّروملا حنمي .ةَّينانبُّللا يضارألا يف اھعيب ةداعإل
 َّنأب نافرَّطلا ُّرقيو .نانبل يضارأ ىلعHOM تاجتنم عيزوتل
يتَّلا تاعيبملاو ينورتكلإلا ةكبَّشلا عقوم ربع اھؤارجإ َّمت يتَّلا تاعيبملا
)تنرتنإلا ربع يسيئَّرلا اھطاشن نوكي يتَّلا تاكرَّشلا( نولّغشم اھب ماق
 ةَّيرصحلل اًقرخ لِّكشت ال ،ةكارش ةَّيقافِّتا دِّروملا اھعم مربأ يتَّلا
؛عِّزوملل ةحونمملا
 أدبيو ،19/8/2017 يف عَّقوم عيزوت دقع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 اًنھر نيتنس ةَّدمل هديدجت ُّمتيسو ،تاونس سمخ ةَّدمل هعيقوت دنع هنايرس
 اھحرتقي يتَّلا ةديدجلا لمعلا ةَّطخل دِّروملا لبق نم حيرَّصلا لوبقلاب
 نافرَّطلا مربيس ،ىلوألا سمخلا تاونَّسلا ةياھن يفو .عِّزوملا
 لمعلا ةَّطخل اًقفو نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل دقعلا ديدجتل ةديدج تاضوافم
 دحأ بغري مل اذإو .HOM لِّثمم اھلبقيو عِّزوملا اھحرتقي يتَّلا ةديدجلا
 ىلع ،هتَّين نع رخآلا فرَّطلا رطخي هَّنإف ،دقعلا ديدجت يف نيفرَّطلا
 دقو ،ءاھنإلل الباق دقعلا اذھ نوكيو ؛ةَّيدقاعَّتلا ةَّدملا لبق رھشأ6 لقألا
17/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ
 ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/13914  ستميتنا نشاف ةكرش
 FASHION .ل.م.ش

INTIMATES SAL
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HOM SA ةيسنرف
HOM GMBH

ةيواسمن

 يف انيدل لجسملاو ،19/8/2017 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع55532020-12-1020202021-08-17
 ،17/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تدھع دق تناك يذلاو ،)5553( مــقرلا تحت
 تاذ تاجتنملا عيزوت ةَّينانبللا ةكرشلا ىلإ ةَّيواسمّنلا ةكرَّشلاو ةَّيسنرفلا
:ةيلاّتلاHOM ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
.لاجِّرلل ةَّيلخاد سبالم -
.ةَّيلخاد سبالم -
.براوج -
.)فشانملاو ،ةحابّسلا سبالم( ماّمحلا تاجتنم -
 لبق نم ةقَّوسملا وأ ةعَّنصملا تاجتنملا عيمج اًضيأ يّطغت تاجتنملا َّنإ
 قيرط وأ ،اھصئاصخ ةيحانل هالعأ ةروكذملا تاجتنملل ةلثامملا دِّروملا
 نم تاجتنملا ءارش عِّزوملا ىلع بجي هَّنأ ىلإ ةدافإلا عم .اھمادختسا
HOM GMBH ةعباّتلا اھتكرش قيرط نعHOM SA ةكرش
ً اّيرصح اًّقح عِّزوملا دِّروملا حنمي .ةَّينانبُّللا يضارألا يف اھعيب ةداعإل
 َّنأب نافرَّطلا ُّرقيو .نانبل يضارأ ىلعHOM تاجتنم عيزوتل
يتَّلا تاعيبملاو ينورتكلإلا ةكبَّشلا عقوم ربع اھؤارجإ َّمت يتَّلا تاعيبملا
)تنرتنإلا ربع يسيئَّرلا اھطاشن نوكي يتَّلا تاكرَّشلا( نولّغشم اھب ماق
 ةَّيرصحلل اًقرخ لِّكشت ال ،ةكارش ةَّيقافِّتا دِّروملا اھعم مربأ يتَّلا
؛عِّزوملل ةحونمملا
 أدبيو ،19/8/2017 يف عَّقوم عيزوت دقع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 اًنھر نيتنس ةَّدمل هديدجت ُّمتيسو ،تاونس سمخ ةَّدمل هعيقوت دنع هنايرس
 اھحرتقي يتَّلا ةديدجلا لمعلا ةَّطخل دِّروملا لبق نم حيرَّصلا لوبقلاب
 نافرَّطلا مربيس ،ىلوألا سمخلا تاونَّسلا ةياھن يفو .عِّزوملا
 لمعلا ةَّطخل اًقفو نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل دقعلا ديدجتل ةديدج تاضوافم
 دحأ بغري مل اذإو .HOM لِّثمم اھلبقيو عِّزوملا اھحرتقي يتَّلا ةديدجلا
 ىلع ،هتَّين نع رخآلا فرَّطلا رطخي هَّنإف ،دقعلا ديدجت يف نيفرَّطلا
 دقو ،ءاھنإلل الباق دقعلا اذھ نوكيو ؛ةَّيدقاعَّتلا ةَّدملا لبق رھشأ6 لقألا
9/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ
 ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/22145  ستميتنا نشاف ةكرش
 FASHION .ل.م.ش

INTIMATES SAL
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INNOVATIVE
BEAUTY

PRODUCTS
LLC

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018  يف مربملا ّيراجِّتلا ليثمَّتلا دقع55542019-08-2820192020-08-20
 ،20/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5554( مــقرلا تحت
 تالامعتسالا تاذ تانولاّصلا تاجتنم قيوستو عينصتب موقت اھفصوب
 قوقحلا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تحنم ،شومّرلاو بجاوحلاب ةيانعلل ةَّينھملا
 اھب موقت يتَّلا ريوطَّتلا تاّيلمع نم هلمشت ام عم( تاجوتنملل ةَّيرصحلا
)لبقتسملا يف وأ يلاحلا تقولا يف هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا
 ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل :ةيلاَّتلا نادلبلا يف
 ،ايروس ،ندرألا ،نيرحبلا ،نميلا ،نامُع ،رطق ،تيوكلا ،ةَّيدوعّسلا
 ةّزغ عاطق ،اطلام ،ايبيل ،رئازجلا ،سنوت ،برغملا ،رصم ،قارعلا
GODEFROY تاجوتنم ةَّفاك :ينعت تاجوتنملا َّنإ .يتوبيجو
 ةعباّتلا تاكرَّشلاو هالعا ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا لبق نم ةعَّنصملا
؛اھل ةبستنملا وأ اھل
 تَمِربأ ٍّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو ،1/1/2018 نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
)1/1/2018 يف قفاوملا( اھيلع عيقوَّتلا خيرات نم اًرابتعا تاونس
 ،تاونس سمخ نم ةلثامم ةرتفلً اّيئاقلت دَّدجتتو ،30/12/2022 ةياغلو
كلذب ٍّيِّطخ راعشإل هلاسرإ دعب نيقيرفلا دحأ لبق نم اھئاھنإ لاح يف الإ
 ديدجت ةرتف ّيأ وأ تاونس سمخلا ةرتف ءاضقنا نم رھشأ6 لبق ّهلقأ
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھل
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي22/8/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/12755  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرش
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY
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INNOVATIVE
BEAUTY

PRODUCTS
LLC

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018  يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55542020-09-0120202021-08-20
 ،20/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5554( مــقرلا تحت
 تالامعتسالا تاذ تانولاّصلا تاجتنم قيوستو عينصتب موقت اھفصوب
 قوقحلا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تحنم ،شومّرلاو بجاوحلاب ةيانعلل ةَّينھملا
 اھب موقت يتَّلا ريوطَّتلا تاّيلمع نم هلمشت ام عم( تاجوتنملل ةَّيرصحلا
)لبقتسملا يف وأ يلاحلا تقولا يف هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا
 ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل :ةيلاَّتلا نادلبلا يف
 ،ايروس ،ندرألا ،نيرحبلا ،نميلا ،نامُع ،رطق ،تيوكلا ،ةَّيدوعّسلا
 ةّزغ عاطق ،اطلام ،ايبيل ،رئازجلا ،سنوت ،برغملا ،رصم ،قارعلا
GODEFROY تاجوتنم ةَّفاك :ينعت تاجوتنملا َّنإ .يتوبيجو
 ةعباّتلا تاكرَّشلاو هالعا ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا لبق نم ةعَّنصملا
؛اھل ةبستنملا وأ اھل
 تَمِربأ ٍّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 سمخ ةَّدمل ةحلاص يھو ،1/1/2018 نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
)1/1/2018 يف قفاوملا( اھيلع عيقوَّتلا خيرات نم اًرابتعا تاونس
 ،تاونس سمخ نم ةلثامم ةرتفلً اّيئاقلت دَّدجتتو ،30/12/2022 ةياغلو
كلذب ٍّيِّطخ راعشإل هلاسرإ دعب نيقيرفلا دحأ لبق نم اھئاھنإ لاح يف الإ
 ديدجت ةرتف ّيأ وأ تاونس سمخلا ةرتف ءاضقنا نم رھشأ6 لبق ّهلقأ
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھل
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي31/8/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2020/12229  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرش
 NAZIH .م.م.ش

TRADING 
COMPANY

WENZHOU 
COLOMDO 
SANITARY 

WARES CO., 
LTD

 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،2014 ماعلا يف عَّقوملا55562019-08-0520192020-08-30
 مــقرلا تحت ،30/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
  ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5556(
 تحت ماّمحلا تاراوسسكأ عيبل نانبل يفً اّيرصحوً اديحوً اعِّزوموً اليكو
؛colomdo ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 يف ةعَّقوم عيزوتو ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 يأ ،ةنس11 ةَّدمل اھعيقوت دعب لوعفملا ةيراس ىقبتسو ،2014 ماعلا
 نيقيرفلا نم ٌّيأ بغر لاح يفو .2025 ةنس ىتح2015 ةنس نم
 فرَّطلا ىلإ يّطخ راطخإ لاسرإ هيلع بجيف ،ةَّيقافتالا هذھ ةَّدم ديدمت
 لالخ نم ةلأسملا هذھ يف ُّتبلا ُّمتيو ،اھئاھتنا ىلع رھش لبق يناّثلا
 ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا لبق نم لدابتملا ىضِّرلاو قافِّتالا
ِّينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو ؛ءاھنإلل
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب نَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي18/7/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/11737  موھ يرتيناس ةكرشنيصلا
 Sanitary .ل.م.ش

Home SAL
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WENZHOU
COLOMDO
SANITARY

WARES CO.,
LTD

 يف انيدل لجسملاو ،2014 ماعلا يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع55562020-07-1620202021-08-30
 ،30/8/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5556( مــقرلا تحت
 تاراوسسكأ عيبل نانبل يفً اّيرصحوً اديحوً اعِّزوموً اليكو  ةَّينانبُّللا
؛colomdo ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت ماّمحلا
 يف ةعَّقوم عيزوتو ةلاكو ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 يأ ،ةنس11 ةَّدمل اھعيقوت دعب لوعفملا ةيراس ىقبتسو ،2014 ماعلا
 نيقيرفلا نم ٌّيأ بغر لاح يفو .2025 ةنس ىتح2015 ةنس نم
 فرَّطلا ىلإ يّطخ راطخإ لاسرإ هيلع بجيف ،ةَّيقافتالا هذھ ةَّدم ديدمت
 لالخ نم ةلأسملا هذھ يف ُّتبلا ُّمتيو ،اھئاھتنا ىلع رھش لبق يناّثلا
 ةلباق ةَّيقافتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا لبق نم لدابتملا ىضِّرلاو قافِّتالا
ِّينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو ؛ءاھنإلل
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب نَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/7/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2020/9377  موھ يرتيناس ةكرشنيصلا
 Sanitary .ل.م.ش

Home SAL

EGERMANN, 
s.r.o.

 يف انيدل لجسملاو ،5/1/2018 يف خَّرؤملا يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع55582020-09-0220202021-09-03
 ،3/9/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ يذلاو ،)5558( مــقرلا تحت
 EGERMANN CZECH" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةكلام اھتفصبو

REPUBLIC"، لِّثمملا وھ ،هالعأ روكذملا ،ّيراجِّتلا ّلحملا َّنأب 
؛نانبل يف اھل ديحولاو ّيرصحلا عِّزوملاو
 ،5/1/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
31/8/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/12312  تيبلا ّيراجِّتلا ّلحملاةيكيشتلا ةيروھمجلا
 ELEGANT قينألا

HOUSE

EGERMANN, 
s.r.o.

 يف انيدل لجسملاو ،5/1/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55582019-09-0320192020-09-03
 ،3/9/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ،ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ يذلاو ،)5558( مــقرلا تحت
 EGERMANN CZECH" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةكلام اھتفصبو

REPUBLIC"، لِّثمملا وھ ،هالعأ روكذملا ،ّيراجِّتلا ّلحملا َّنأب 
؛نانبل يف اھل ديحولاو ّيرصحلا عِّزوملاو
 ،5/1/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
3/9/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/12980  تيبلا ّيراجِّتلا ّلحملاةيكيشتلا ةيروھمجلا
 ELEGANT قينألا

HOUSE
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OPEL
AUTOMOTIVE

GMBH

 يف انيدل ةلجسمو ،19/6/2018 يف ةخَّرؤم عيزوتو داريتسا ةَّيقافتا55612020-12-2920192020-09-17
 ،17/9/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 عم ةَّيناملألا ةكرَّشلا اھتمربأ دق تناك يتَّلاو ،)5561( مــقرلا تحت
:ّقحلا دروتسملا ءاطعإ ةَّيقافِّتالا هذھ فادھأو ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 يف نيّيئاھِّنلا ءالمعلا ىلإ ،عيزوتو ،قيوستو ،جيورتو ،داريتسا يف - 
 :هيدل عيزوَّتلا ةكبش دارفأ ةطساوب وأ ،هسفنب اّمإ ،نانبل
 تراتخا يتَّلاوOPEL ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت ةديدج تابكرم •
.نانبل يف اھقيوست ةَّيناملألا ةكرَّشلا
 يتَّلاو تابكرملا هذھب ةقِّلعتم تراوسسكأو ،تازيھجتو ،رايغ عطق •
.نانبل يف اھقيوست ةَّيناملألا ةكرَّشلا تراتخا
.)..خلإ ،ةدَّدمم ةلافك ،تامدخ دوقع( تابكرملا هذھب قَّلعتت تامدخ •
.لُّقنَّتلا تامدخ ،ءاضتقالا دنع •
 تاجتنملا" لصفنم لكشب وأ اًعم تامدخلاو تاجتنملا هذھ ىلإ راشيو
."ةَّيدقاعَّتلا
OPEL ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا تابكرملا حيلصتو ةنايص ديكأت -
.ال مأ اھعيبب دروتسملا ماق ءاوس

2020/24327  فيتوموتوأ .ب.ن.أ ةكرشايناملا
 ANB .ل.م.ش

AUTOMOTIVE 
L.A.S.

DIANA Mayer & 
Grammelspach
er GmbH & Co. 

KG.

 يف انيدل لجسملاو ،19/10/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55642019-11-1220192020-09-27
 ،27/9/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5564( مــقرلا تحت
 ةَّفاك عيبو جيورتل اھل اًّيرصحو اًديحو اليكو نوكتل ةَّينانبللا ةكرشلا
 نامضب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا دَّھعتتو .نانبل يف اھتاجوتنم
 بسانم فانصأ نوزخم ميدقت ربع نانبل يف ءالمعلل لضفألا ةمدخلا
 ةيلاع عيبلا دعب ام ةمدخ ميدقتو ،اًضيأ رايغلا عطقو ةَّيئاوھلا قدانبلا نم
؛ةدوجلا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ،19/10/2017
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي17/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2019/16302  .ل.م.ش زناسوج ةكرشايناملا
JOSONS SAL
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DIANA Mayer &
Grammelspach
er GmbH & Co.

KG.

 يف انيدل لجسملاو ،19/10/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55642020-10-0620202021-09-27
 ،27/9/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5564( مــقرلا تحت
 ةَّفاك عيبو جيورتل اھل اًّيرصحو اًديحو اليكو نوكتل ةَّينانبللا ةكرشلا
 نامضب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا دَّھعتتو .نانبل يف اھتاجوتنم
 بسانم فانصأ نوزخم ميدقت ربع نانبل يف ءالمعلل لضفألا ةمدخلا
 ةيلاع عيبلا دعب ام ةمدخ ميدقتو ،اًضيأ رايغلا عطقو ةَّيئاوھلا قدانبلا نم
؛ةدوجلا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاھنإلل لباق وھو ،19/10/2017
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي5/10/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/15243  .ل.م.ش زناسوج ةكرشايناملا
JOSONS SAL
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SAIPA55652019-11-2920192020-10-02انيدل لَّجسملاو ،23/2/2016 يف عَّقوملاو مَربملا يراجتلا ليثمتلا دقع
 تحت ،2/10/2018 خيراتب يراجِّتلا ليثمَّتلا دوقعب ِّصاخلا ِّلجسلا يف
 ةكرَّشلا ةَّيناريإلا ةكرشلا هبجومب تحنم يذلاو ،)5565( مقَّرلا
:ةيلاتلا قوقحلا ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا
 ،اھعيب ةداعإو ،اھجيورتو ،اھقيوستو ،ةكرشلا نم تاجوتنملا ءارش)أ(
 ،رايغلا عطق وأ/و تاراَّيسلا ينعت تاجوتنملا َّنإ( .نانبل يف اھعيزوتو
A "" لودجلا يف اھديدحت ىرج يتلا تافصاوملاو تازارطلا بسحب

Schedule A((ةدافإلابً اطبر قفرملا(.
 عيبلا ةداعإ ضرغب نانبل يف رجات ةفصب نيئوفك صاخشأ نييعتو)ب(
.عِّزوملا  لبق نم ةكرشلا نم ةارتشملا تاجوتنملل اھيف
 ،هالعأ)أ( ةرقفلا تحت عِّزوملل هحنم َّمت يذلا قحلا نع رظنلا ِّضغب
 وأ ةرشابم ةروصب ،تاجتنملا ميلستو ريدصتو عيب قحب ةكرشلا ظفتحت
 تابجوم ِّيأ دُّبكت نودب ،نانبل يف هاندأ دَّدحم صخش ِّيأل ،ةرشابم ريغ
:راَّجتلا وأ/و عِّزوملا هاجت

ةَّيدلب وأ ةمَّظنم ِّيألو ،ةَّينطو وأ ةَّيداحِّتا ةموكحل ةعبات ةمَّظنم ةَّيأل)أ(
،ةَّيلحم ةَّيموكح ةمَّظنم وأ

؛...ةبجوم بابسأل هعيبي نأ عِّزوملا عيطتسي ال صخش ِّيأل)ب(
 يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ
 ةيراس يھو ،2016 طابش23 يف تعِّقُوو ذيفنتلا زِّيح تلخدو تمربأ
1 مقر قحلمب تقحلأ دقو .نيقيرفلا الك لبق نم اھعيقوت خيراتب لوعفملا
 خيراتب هذيفنتو هب لمعلاو هعيقوت ىرج ،ةَّيحالَّصلا ةَّدم ديدمتل

 ةَّيقافِّتا ةَّيحالص ةرتف ديدمت ىرج قحلملا اذھ بجومبو .7/2/2018
 نم اًءدب ،تاونس سمخ ةَّدمل هالعأ اھيلإ راشملا يرصحلا عيزوَّتلا

 نأ نكمي ةَّيقافِّتالا هذھ َّنإف ،اھنم3-2 ةَّداملل اًقفوو ،23/2/2018
 ءارش يف عِّزوملا لشف لاح يف ،ةَّيرصح ريغ ةَّيقافِّتا ىلإً اّيئاقلت لَّوحتت
 طورّشلاو ماكحألا عيمج ىقبتو .ةروكذملا ةَّداملا يف ةدَّدحملا تايِّمكلا
 رييغت نود هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالل ةدئاعلا تاقفرملاو لوادجلاو
 ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .ةدَّدمملا ةرتفلا لالخ اًمامت ةذفانو لوعفملا ةيراسو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ ةروكذملا

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي12/11/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/17300                            ةكرشناريا
 .ل.م.ش بورغ اكيناكيم

nica Group áMec
l.a.s
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KAMAYA CO.,
LTD.

 يف انيدل لجسملاو ،1/5/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55662019-11-2820192020-10-04
 ،4/10/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)5566( مــقرلا تحت
 ريغص رئاجس رتلف 25SUPER عيزوتو داريتسال ةَّيرصح ةلاكو
 قفاوي ةَّيقافِّتالا هذھ بجومبو ؛1/5/2018 خيراتب ةدحاو ةَّرمل لمعتسي
قوسلل يناثلا قيرفلا ىلإ طقف تاَّيبلطلا  نحشو لوبق ىلع لَّوألا قيرفلا
 ىقبتو ،1/5/2018 يف ذيفنتلا زِّيح ةَّيقافِّتالا هذھ لخدت .ينانبللا

 دعب تاونس سمخ لكً اّيئاقلت اھديدجت متيو ،تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص
 دقو .ةَّيقافتالا ءازجأ ةفاك زاجنإب نيقيرفلا الك موقي نأ طرش كلذ
 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َنأ دِّكؤي27/11/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2019/17245  ماريح يراجتلا لحملانابايلا
 Hiram غنديرت

Trading

Hebei Double 
Goats Grinding 

Wheel 
Manufacturing 

Co., Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،1/1/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55692019-10-1420192020-10-09
 ،9/10/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّينيصلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5569( مــقرلا تحت
 لماكل ةَّينانبُّللا يضارألا لماك ىلع اھل ديحو عِّزومك ةَّينانبللا ةكرَّشلا
؛"GRASSLAND" ةكرام نم خلجلاو عطقلا صارقأ فانصأ
 خيراتب ةمربم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو ؛31/12/2019 ةياغل ةحلاصو ،1/1/2018
 هتبغرب رخآلا نيفرَّطلا نم ٌّيأ غلبي مل اذإ نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل اًّيئاقلت
 هذھ تقحلأ دقو ،اھتَّيحالص ءاھتنا نم دحاو رھش لبق اھئاھنإ يف
11/10/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةريخألا
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2019/15221  نودمح فيفع ةكرشنيصلا
).ب.ت( ةَّيراجِّتلا

SEIKO Watch 
Corporation

 يف انيدل لجسملاو ،11/6/2018 يف خَّرؤملا يرلجِّتلا ليثمَّتلا دقع55722019-12-0620192020-10-18
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذَّلاو ،)5572( مــقرلا تحت ،18/10/2018
لمحت يتلا تاعاسلل يرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابايلا
؛نانبل يفSeiko ةَّيراجتلا ةمالعلا
 ،11/6/2018 يف ةخَّرؤم ةدافإ نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،31/3/2020 يف يھتنتو
 هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام ةدافإلا

2019/17773  وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرشنابايلا
.ل.م.ش هاكرشو لضع
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PIAGGIO & C.
S.P.A.

 يف انيدل تلِّجُسو ،1/5/2018 خيراتب تَمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا55762020-12-2920192020-12-31
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تنَّيع دق تناك يتَّلاو ،)5576( مــقرلا تحت ،26/10/2018
 ضَّوفم عِّزومو دروتسمك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا اھبجومب
 يف يرصحلا قحلا عِّزوملا تحنمو ،تاجتنملل تامدخلا ميدقتو عيبب
 عطق لمشتو تابكرملا يھ تاجتنملا َّنإ .يضارألا ىلع تاجتنملا عيب
 :يلي امك اھركذ دراولاو ،تاقحلملاو تانوكملا ،ةلصلا تاذ رايغلا
،®APRILIA، ®GILERA، ®VESPA، ®PIAGGIO

MOTO GUZZI، ®DERBI®. نانبل يھف يضارألا اَّمأ. 
 دَّھعتت اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتلا ةَّيقافِّتالا ةَّدم لالخو
 ىلع تاجتنملل عِّزوم/دروتسم ِّيأ نييعت مدعب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا
 عم يضارألا ىلع ةمئاق عيب تاَّيلمع عِّزوملا يرجي نلو .يضارألا
)أ( :ةَّيلاطيإلا ةكرشللً اّيرصح ةظوفحملاو نئابَّزلا نم ةيلاَّتلا تائفلا
 تامَّظنملاو ةَّماعلا تاسَّسؤملاو ةَّماعلا تاكرَّشلاو ةَّماعلا تارادإلا
 ىلع ةدوجوملا ةَّيلصنقلاو ةَّيسامولبِّدلا تاثعبلا)ب(و ةَّيلوَّدلا تالاكولاو
.يضارألا
 تَمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
 ُّرمتستو)يلعفلا خيراَّتلا(1/5/2018 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو
 ،31/12/2020 ةياغل يأ تاونس ثالث ةَّدمل ليعافملا عيمجب ةذفان
 ،نيقيرفلا نيب ةحيرص ةلدابتم ةقفاوم بجومب طقف اھديدجت نكميو
 نم ٍّيأل ُّقحي ،لاح ِّيأ يف .ةَّيقافِّتالا هذھل ينمض ديدجت ُّيأ ىنثتسيو
 دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھناوأ لبق ةَّيقافِّتالا هذھ خسف نيقيرفلا
 َّنأ دكؤي23/12/2020  خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/24333  رطاخ وب.ن.أ ةكرشايلاطيا
N.A. .ل.م.ش

BOUKHATER 
L.A.S.

Boiron S.A.55782020-11-2720202021-11-05يف انيدل لجسملاو ،26/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،5/11/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5578( مــقرلا تحت
ٍّيأ قيوستو داريتسال ،نانبل يف ُّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
؛نانبل يف اھتاجتنم نم
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،26/6/2018
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/11/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/20518  وبأ جروج نومير ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع
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Boiron S.A.55782019-12-2020192020-11-05يف انيدل لجسملاو ،26/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،5/11/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5578( مــقرلا تحت
ٍّيأ قيوستو داريتسال ،نانبل يف ُّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
؛نانبل يف اھتاجتنم نم
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،26/6/2018
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ
.ةمئاق

2019/18736  وبأ جروج نومير ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع

Brighton 
Cromwell LLC.

 يف انيدل لَّجسملاو ،14/8/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع55802019-11-0720192020-11-06
 خيراتب ،)5580( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 تمربأ اھَّنأب ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،6/11/2018
 تامدخب مايقلل ،4/6/2018 خيراتب ،ةَّيقافِّتا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا  عم
؛اھل يلوَّدلا ّيرصحلا عِّزوملا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب اًضيأ تدافأ ،14/8/2018
 دمحم( ةَّيراجِّتلا)2( لياتنكرم ةكرش ديوزت ىلإ فدھي باتكلا اذھ َّنأب
Brighton ةكرش َّنأبو ،ةَّيلصأ عطقب ةطيسب ةيصوت)هاكرشو ليمجلا

 Cromwell LLC. ةكرشل ّيلوَّدلا ّيرصحلا عِّزوملا يھ AM 
Generalعطقل HUMVEE؛اًّيلود نيعِّزوم نييعتب ةلَّوخم اھَّنأو 

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي7/11/2019
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2019/16089  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

)2( لياتنكرم ةكرش
 ليمجلا دمحم( ةَّيراجِّتلا
ةطيسب ةيصوت)هاكرشو
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GENERAL
MOTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTION

LLC

 يف انيدل لجسملاو ،1/7/2018 يف مَربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55812020-11-0220202021-11-07
 ،7/11/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5581( مــقرلا تحت
 لجأ نم نانبل يف ّيرصحلا اھليكو ةفصب ةَّينانبللا ةكرَّشلا ةَّيكريمألا
 تحت)ةعمتجم تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تابكرملا( تاجتنملا
 تاجتنملا كلت ةمدخو عيبو جيورتل كلذو ،GMC ةَّيراجِّتلا تامالعلا
 اًدنس كلذو نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا طورشو ماكحأل اًقفو نانبل يف
 نمض نيرخآ ءالكو ةَّيكريمألا ةكرَّشلا نِّيعت نأ زوجيو .2-1-5 ةَّداملل
 وأ14-6 ةَّداملا ماكحأل اًقفو ةكبَّشلل لثمألا عضولا زاجنإل)أ( :نانبل
 ةَّداملا ماكحأل اًدنس نانبل يف ٍّيرصح ريغ ليكولا نييعت حبصأ اذإ)ب(
؛5-1-2
 تامدخو تاعيبم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ
 اھب لمعلا يرسيو ،)ذافَّنلا خيرات(1/7/2018 يف تَمِربأ ليكولا
 ءاھنإلا ماكحأ ىلع ًءانب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا
 ةذفانو لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتس ،14 ةَّداملا بجومب ةركبملا
 نم ٍّيأل زوجيو .2023 ناريزح30 خيرات ىّتح لماك لكشب
 بجومب ببس نود هل مئالم تقو ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ نيفرَّطلا
 يف دَّدحملا خيراّتلا يف اًذفان ةَّيقافِّتالا ءاھنإ نوكيو .ٍّيِّطخ راعشإ
 مالتسا دعب اًرھش رشع ينثا نع خيراّتلا كلذ َّلقي الأ ىلع .راعشإلا
 دقو .اًّيِّطخ نافرَّطلا اھيلع قفَّتي دق رصقأ ةَّينمز ةَّدم ِّيأ وأ ،راعشإلا
 اھتَّمرب2-1-1 ةَّداملا ليدعتل23 قحلملاب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ
 بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ امك ،2-1-5 ةديدجلا ةَّداملا ةفاضإلو
 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي26/10/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

2020/17859  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 سنوي ينماسر ةكرش
.ل.م.ش تاراّيَّسلل
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GENERAL
MOTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTION

LLC

 يف انيدل لجسملاو ،1/7/2018 يف مَربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55812019-11-1320192019-11-07
 ،7/11/2018 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5581( مــقرلا تحت
 لجأ نم نانبل يف ّيرصحلا اھليكو ةفصب ةَّينانبللا ةكرَّشلا ةَّيكريمألا
 تحت)ةعمتجم تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تابكرملا( تاجتنملا
 تاجتنملا كلت ةمدخو عيبو جيورتل كلذو ،GMC ةَّيراجِّتلا تامالعلا
 اًدنس كلذو نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا طورشو ماكحأل اًقفو نانبل يف
 نمض نيرخآ ءالكو ةَّيكريمألا ةكرَّشلا نِّيعت نأ زوجيو .2-1-5 ةَّداملل
 وأ14-6 ةَّداملا ماكحأل اًقفو ةكبَّشلل لثمألا عضولا زاجنإل)أ( :نانبل
 ةَّداملا ماكحأل اًدنس نانبل يف ٍّيرصح ريغ ليكولا نييعت حبصأ اذإ)ب(
؛5-1-2
 تامدخو تاعيبم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ
 اھب لمعلا يرسيو ،)ذافَّنلا خيرات(1/7/2018 يف تَمِربأ ليكولا
 ءاھنإلا ماكحأ ىلع ًءانب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا
 ةذفانو لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتس ،14 ةَّداملا بجومب ةركبملا
 نم ٍّيأل زوجيو .2023 ناريزح30 خيرات ىّتح لماك لكشب
 بجومب ببس نود هل مئالم تقو ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ نيفرَّطلا
 يف دَّدحملا خيراّتلا يف اًذفان ةَّيقافِّتالا ءاھنإ نوكيو .ٍّيِّطخ راعشإ
 مالتسا دعب اًرھش رشع ينثا نع خيراّتلا كلذ َّلقي الأ ىلع .راعشإلا
 دقو .اًّيِّطخ نافرَّطلا اھيلع قفَّتي دق رصقأ ةَّينمز ةَّدم ِّيأ وأ ،راعشإلا
 اھتَّمرب2-1-1 ةَّداملا ليدعتل23 قحلملاب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ
 دُّھعتب تقحلأ امك ،2-1-5                      ةديدجلا ةَّداملا ةفاضإلو
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي7/11/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

2019/16357  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 سنوي ينماسر ةكرش
.ل.م.ش تاراّيَّسلل
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Konica Minolta
Business
Solutions

Europe GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55832020-10-0920202021-03-31
 تحت ،12/11/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5583( مقرلا
 يف اھركذ دراولا تاجتنملل نانبل يف ديحو عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 نايرس ةرتف لالخ هَّنأ دِّروملا قفَّتا .ً)اطبر قفرملا1,1(1.1 قحلملا
 يف ةجردملا تاجتنملا نم اًّيأ عيبي نل عِّزوملا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا
نِّيعي الو ،نانبل يفDEVELOP ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت1.1 قحلملا
 عيزوت ءاشنإ ضرغب قحلملا اذھ يف ةجردملا تاجتنملل رخآ عِّزوم َّيأ
 ةلباقو ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا نَّوكتت .تاجتنملا هذھل ديدج ّينطو
:ةلدابتم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل
)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ -أ
 دِّروملا موقي يتَّلاوDEVELOP ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا
 اھعيزوت ُّمتيو اھرِّفوي يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب
 دِّروملا اھمِّدقي يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا ىلإ ةفاضإلاب اًّيرھش
.ةبوتكملا جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح نم عزوملا ىلإ
 ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةروكذم يھ امك
.)اًطبر نيقفرملا()ّيرصح
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا -ب
 ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ
 وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا
 ةمالعلا تحت اھعيبب دِّروملا موقي يتَّلاو)هالعأ ةرقفلا يف روكذم
 ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةجردملاوDEVELOP ةَّيراجِّتلا
.)ّيرصح ريغو يرصح
 ريغ ساسأ ىلع(2,1قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج
 .)يرصح
 ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو1/4/2018 يف اھلوعفم
 راطخإ هيلعف ،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي
 ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةثالث لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا
 ءاھتنا نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا
 ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم
 ُّلظيو ،1/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع
 ،ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ31)أ( :ىَّتح اًيراس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي7/10/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/15741  .ل.م.ش كتيبوك ةكرشايناملا
CopyTech SAL
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Konica Minolta
Business
Solutions

Europe GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55832019-11-0520192020-11-12
 تحت ،12/11/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5583( مقرلا
 يف اھركذ دراولا تاجتنملل نانبل يف ديحو عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 ةرتف لالخ هَّنأ دِّروملا قفَّتا .)ةدافإلابً اطبر قفرملا1,1(1.1 قحلملا
 ةجردملا تاجتنملا نم اًّيأ عيبي نل عِّزوملا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا نايرس
 الو ،نانبل يفDEVELOP ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت1.1 قحلملا يف
 ءاشنإ ضرغب قحلملا اذھ يف ةجردملا تاجتنملل رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعي
 ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا نَّوكتت .تاجتنملا هذھل ديدج ّينطو عيزوت
:ةلدابتم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل ةلباقو
)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ -أ
 دِّروملا موقي يتَّلاوDEVELOP ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا
 اھعيزوت ُّمتيو اھرِّفوي يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب
 دِّروملا اھمِّدقي يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا ىلإ ةفاضإلاب اًّيرھش
 ةروكذم يھ امك .ةبوتكملا جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح نم عزوملا ىلإ
 نيقفرملا()ّيرصح ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف
.)ةدافإلاب اًطبر
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا -ب
 ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ
 وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا
 ةمالعلا تحت اھعيبب دِّروملا موقي يتَّلاو)هالعأ ةرقفلا يف روكذم
 ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةجردملاوDEVELOP ةَّيراجِّتلا
.)ّيرصح ريغو يرصح
 ريغ ساسأ ىلع(2,1قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج
 .)يرصح
 ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو1/4/2018 يف اھلوعفم
 راطخإ هيلعف ،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي
 ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةثالث لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا
 ءاھتنا نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا
 ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم
 ُّلظيو ،1/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع
 ،ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ31)أ( :ىَّتح اًيراس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي1/11/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2019/15859  .ل.م.ش كتيبوك ةكرشايناملا
CopyTech SAL
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Konica Minolta
Business
Solutions

Europe GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55842019-11-052020-11-12
 تحت ،12/11/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5584( مقرلا
 يف اھركذ دراولا تاجتنملل نانبل يف ديحو عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 اتلونيم اكينوك ةكرش تقفَّتا .)ةدافإلابً اطبر قفرملا1,1(1.1 قحلملا
 نم اًّيأ عيبت نل عِّزوملا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا نايرس ةرتف لالخ هَّنأ
 Konica ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت1.1 قحلملا يف ةجردملا تاجتنملا

Minoltaيف ةجردملا تاجتنملل رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعت الو ،نانبل يف 
 مھفي .تاجتنملا هذھل ديدج ّينطو عيزوت ءاشنإ ضرغب قحلملا اذھ
 عيزوت ِّقحب اتلونيم اكينوك ةكرش ظفتحت نأ ىلع قفاويو عِّزوملا
 اوحنم نيذَّلا نئابَّزلا ىلإ ةرشابم ريغ ةقيرطب وأ ةرشابم تاجتنملا
 ديوزتل اًدقع اھعِّزوم وأ ةعباّتلا اھتكرشو اتلونيم اكينوك ةكرش
 طبترت يتَّلا تاكرَّشلل ةفَّثكم تاضوافم وأ ةصقانملا ربع تاجتنملا
 باسح دقع"ـب دعب ام يف هيلإ راشملا( نئابَّزلا ءالؤھ عم تادُّھعتب
 باسح دقع" نم ديفتست يتَّلا تاكرَّشلا هذھ ىلإو)"ّيملاع ّيسيئر
 َّقحلا اتلونيم اكينوك ةكرش حنم عِّزوملا ضفر لاح يف "ّيملاع ّيسيئر
 اكينوك ةكرشل نكمي هَّنأ امك .تاكرَّشلا هذھ ىلإ تاجتنملا عيزوت يف
 هذھ لثم يف تاجتنملا ضرع قيسنت ّصاخلا اھريدقتل اًقفو  اتلونيم
 نئابَّزلا ديوزت ّصاخلا اھريدقتل اًقفو اھنكميو امك ،عِّزوملا عم تالاحلا
 نَّوكتتو .نيعِّزوملا لالخ نم وأ اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا نم ٍّيأ لالخ نم
 ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل ةلباقو ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا
:ةلدابتم
)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ -أ
 يتَّلاوKONICA MINOLTA ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا
 يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت
 ىلإ ةفاضإلاب اًّيرھش اھعيزوت ُّمتيو اتلونيم اكينوك ةكرش اھرِّفوت
 نم عزوملا ىلإ ةكرَّشلا هذھ اھمِّدقت يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا
.ةبوتكملا جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح
 ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةروكذم يھ امك
.)ةدافإلاب اًطبر نيقفرملا()ّيرصح
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا -ب
 ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ
 وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا
 تحت اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت يتَّلاو)هالعأ ةرقفلا يف روكذم
1,1 نيقحلملا يف ةجردملاوKonica Minolta ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
.)ّيرصح ريغو يرصح ساسأ(2,1و
 ريغ ساسأ ىلع(2,1قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج
 .)يرصح
 ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو1/4/2018 يف اھلوعفم
 راطخإ هيلعف ،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
 ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةَّتس لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا
 ءاھتنا نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا
 ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم
 ُّلظيو ،1/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع
 .ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ31)أ( :ىَّتح اًيراس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي1/11/2019
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا

Konica Minolta
Business
Solutions

Europe GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/4/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع55842020-10-0920202021-03-31
 تحت ،12/11/2018 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5584( مقرلا
 يف اھركذ دراولا تاجتنملل نانبل يف ديحو عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
لالخ هَّنأ اتلونيم اكينوك ةكرش تقفَّتا .ً)اطبر قفرملا1,1(1.1 قحلملا
 تاجتنملا نم اًّيأ عيبت نل عِّزوملا عم ةمربملا ةَّيقافِّتالا نايرس ةرتف
Konica Minolta ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت1.1 قحلملا يف ةجردملا
 قحلملا اذھ يف ةجردملا تاجتنملل رخآ عِّزوم َّيأ نِّيعت الو ،نانبل يف
 قفاويو عِّزوملا مھفي .تاجتنملا هذھل ديدج ّينطو عيزوت ءاشنإ ضرغب
 وأ ةرشابم تاجتنملا عيزوت ِّقحب اتلونيم اكينوك ةكرش ظفتحت نأ ىلع
 اتلونيم اكينوك ةكرش اوحنم نيذَّلا نئابَّزلا ىلإ ةرشابم ريغ ةقيرطب
 وأ ةصقانملا ربع تاجتنملا ديوزتل اًدقع اھعِّزوم وأ ةعباّتلا اھتكرشو
 نئابَّزلا ءالؤھ عم تادُّھعتب طبترت يتَّلا تاكرَّشلل ةفَّثكم تاضوافم
 هذھ ىلإو)"ّيملاع ّيسيئر باسح دقع"ـب دعب ام يف هيلإ راشملا(
 ضفر لاح يف "ّيملاع ّيسيئر باسح دقع" نم ديفتست يتَّلا تاكرَّشلا
 هذھ ىلإ تاجتنملا عيزوت يف َّقحلا اتلونيم اكينوك ةكرش حنم عِّزوملا
 ّصاخلا اھريدقتل اًقفو  اتلونيم اكينوك ةكرشل نكمي هَّنأ امك .تاكرَّشلا
 اھنكميو امك ،عِّزوملا عم تالاحلا هذھ لثم يف تاجتنملا ضرع قيسنت
 ةعباّتلا تاكرَّشلا نم ٍّيأ لالخ نم نئابَّزلا ديوزت ّصاخلا اھريدقتل اًقفو
 ةلباقو ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا نَّوكتتو .نيعِّزوملا لالخ نم وأ اھل
:ةلدابتم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل
)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ -أ
 يتَّلاوKONICA MINOLTA ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا
 يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت
 ىلإ ةفاضإلاب اًّيرھش اھعيزوت ُّمتيو اتلونيم اكينوك ةكرش اھرِّفوت
 نم عزوملا ىلإ ةكرَّشلا هذھ اھمِّدقت يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا
.ةبوتكملا جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح
 ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةروكذم يھ امك
.)اًطبر نيقفرملا()ّيرصح
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا -ب
 ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ
 وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا
 تحت اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت يتَّلاو)هالعأ ةرقفلا يف روكذم
1,1 نيقحلملا يف ةجردملاوKonica Minolta ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
.)ّيرصح ريغو يرصح ساسأ(2,1و
 ريغ ساسأ ىلع(2,1قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج
 .)يرصح
 ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو1/4/2018 يف اھلوعفم
 راطخإ هيلعف ،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي
 ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةَّتس لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا
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ةلاكولااھلمشتيتلاتاجوتنملاةياغلةحلاصةدافالاهنعديدستلامتيذلاماعلابلطلاميدقتخيراتةكرشلامقرةكرشلامسا - دورولامقرةراجتلاعوضوم يراجتلالثمملامساةيسنجلا
 ءاھتنا نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا
 ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم
 ُّلظيو ،1/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع
 .ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ31)أ( :ىَّتح اًيراس
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي7/10/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

Jeunesse
Global

Holdings, LLC

 ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل لَّجسملا يراجِّتلا ليثمَّتل ا دقع55862019-12-0220192020-11-26
؛)5586( مقرلا تحت ،26/11/2018 خيراتب يراجتلا
 يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا تمربأ دق ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنأ امبو
)Exclusive Stockist Agreement(، 2/8/2013 خيراتب، 
 اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم دقاعَّتلا ىلع ةريخألا هذھ تقفاو ثيح
 ةَّيكريمألا ةكرَّشلل تامدخلا نيمأت ىلع ةريخألا هذھ تقفاوو ،هالعأ
 Exclusive( يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا ماكحأو طورش قفو

Stockist Agreement(، 
 ةَّيقافِّتا ،12/2/2017 خيراتب ،تمربأ دق ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنأ امبو
 اھنيب نم دونب ةَّدع ىلإ اھيف تقَّرطت "يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا ديدجت"
 ثيحب)3 ةرقفلا( ةَّيقافِّتالا هذھ اھلمشت يتَّلا ةقطنملاو)2 ةرقفلا( ةَّدملا
سأر ،يبظ وبأ ،يبد ،ةقراّشلا( ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل :نوكت
 ،ةَّيدوعّسلا ،نيرحبلا ،نامُع ،رطق)نيعلا ،ةريجفلا ،نامجع ،ةميخلا
،ندرألاو برغملا ،رصم ،تيوكلا
 ليدعت ةَّيقافِّتا هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم تمربأو تداع
 ةَّيقافِّتالا هذھ تلَّدع .11/7/2018 نم ًءادتبا اھلوعفم ىرس ،ةقفاومو
وحَّنلا ىلع "يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا ديدجت" ةَّيقافِّتا يف دونبلا ضعب نم
:يلاّتلا

 ةَّيقافِّتا نم2 ةرقفلا يف اھنع صوصنملا ماكحألا ءاھتنا خيرات لِّدُع-1
.31/12/2020 ىلإ31/12/2018 نم ديدجَّتلا

 يف ةدَّدحملا ةقطنملا راطإ نم رصم ءانثتسا ىلع ءاقرفلا قفاو-2
.هالعأ اھيلإ راشملاو ديدجَّتلا ةَّيقافِّتا نم3 ةرقفلا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دق هالعأ روكذملا يراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي28/11/2019 خيراتب نيبرتغملاو ةَّيجراخلا ةرازو
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2019/17420  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 سورومالغ ةكرش
 ةراجّتلل لانويشانرتنا
 .م.م.ش ةَّماعلا

Glamorous 
international 

general trading 
C.L.L.
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Converse
Netherlands

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،24/10/2018 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56022021-01-1120212022-01-23
 ،23/1/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأي ةَّيدنلوھلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5602( مــقرلا تحت
 ةسبلألاو ةيذحألل يرصح عِّزومك اھنييعت ىرج دق ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 ُّدتمت ةَّينمز ةرتفل نانبل يف ةَّيراجتلاConverse تامالع لمحت يتلا
 نييعتلا اذھ ءاغلإ ِرجي مل ام31/12/2023 ةياغلو1/1/2019 نم
؛ناوألا لبق
 يف رداص باتك نع  ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،24/10/2018
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي22/12/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2021/758  .ل.م.ش سكلاودياس ةكرشادنلوھ
SIDEWALKS SAL

Converse 
Netherlands 

B.V.

 يف انيدل لجسملاو ،24/10/2018 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56022020-01-0220202021-01-23
 ،23/1/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأي ةَّيدنلوھلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5602( مــقرلا تحت
 ةسبلألاو ةيذحألل يرصح عِّزومك اھنييعت ىرج دق ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 ُّدتمت ةَّينمز ةرتفل نانبل يف ةَّيراجتلاConverse تامالع لمحت يتلا
 نييعتلا اذھ ءاغلإ ِرجي مل ام31/12/2023 ةياغلو1/1/2019 نم
؛ناوألا لبق
 يف رداص باتك نع  ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،24/10/2018
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي16/12/2019 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/37  .ل.م.ش سكلاودياس ةكرشادنلوھ
SIDEWALKS SAL

Mitsubishi 
Electric 

Corporation

 يف انيدل لَّجسملاو ،23/5/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56042021-04-1420212022-02-01
 خيراتب ،)5604( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،1/2/2019
 ،عيب َّقح ةَّينابايلا ةكرَّشلا اھتضَّوف يتَّلا نانبل يف  ةديحولا ةكرَّشلا يھ
 امك ،MITSUBISHI  ةَّيئابرھك ملالسو دعاصم ةنايصو ،زيھجتو
 ةكرَّشلا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابايلا ةكرَّشلا تدافأ
 ،صربقو ،نانويلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ةبَّردملا ةديحولا
 ملالسو دعاصم ىلع ةبولطملا ةنايِّصلا لامعأ ءادأل اناغو ،ايريجينو
؛MITSUBISHI ةَّيئابرھك
 يف خَّرؤم حيرصت نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نيقيرفلا نيب مربتس يتَّلا ةَّيقافِّتالا ةَّدم ةليط حلاصو ،23/5/2018
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،هالعأ امھيلإ راشملا
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/4/2021 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام حيرصَّتلا اذھ اھعوضوم

2021/8413  نانبل تفيلوستيم ةكرشنابايلا
.ل.م.ش
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Mitsubishi
Electric

Corporation

 يف انيدل لَّجسملاو ،23/5/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56042020-10-1420202021-02-01
 خيراتب ،)5604( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّينابايلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،1/2/2019
 ،عيب َّقح ةَّينابايلا ةكرَّشلا اھتضَّوف يتَّلا نانبل يف  ةديحولا ةكرَّشلا يھ
 امك ،MITSUBISHI  ةَّيئابرھك ملالسو دعاصم ةنايصو ،زيھجتو
 ةكرَّشلا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّينابايلا ةكرَّشلا تدافأ
 ،صربقو ،نانويلاو ،ايروسو ،ندرألاو ،نانبل يف ةبَّردملا ةديحولا
 ملالسو دعاصم ىلع ةبولطملا ةنايِّصلا لامعأ ءادأل اناغو ،ايريجينو
؛MITSUBISHI ةَّيئابرھك
 يف خَّرؤم حيرصت نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نيقيرفلا نيب مربتس يتَّلا ةَّيقافِّتالا ةَّدم ةليط حلاصو ،23/5/2018
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،هالعأ امھيلإ راشملا
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي14/10/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام حيرصَّتلا اذھ اھعوضوم

2020/16183  نانبل تفيلوستيم ةكرشنابايلا
.ل.م.ش

JUVA SANTE 
INTERNATION

AL

 يف انيدل لَّجسملاو ،22/6/2018 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع56052020-04-2920202020-12-31
 تحت12/2/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ىلإ ةَّيسنرفلا ةكرشلا  هبجومب  تدھع دق تناك يذلاو ،)5605( مقرلا
 ةقِّلعتملا ةراھملا كلمت ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا نوك ،ةينانبللا ةكرشلا
 تافاعسإلا تاجتنمو ،ةَّيئاذغلا تالِّمكملا قيوستو طبضو ،ريوطَّتلاب
 تاجتنملل ّيرصحلا عيزوَّتلا ،ةَّيِّحّصلا تاجتنملا ّماع لكشبو ،ةَّيلَّوألا
 يف ةروكذملا كلت يھ تاجتنملا َّنإ .يضارألا ىلع عيزوَّتلا ةرئاد يف
 اًقفو اھليغشت ُّمتي يتَّلاو ،اًطبر قفرملا) 1Annex(1 قحلملا
 ةكرَّشلا لبق نم ،تاجتنملا ةمئاق ليدعت نكمملا نم .ةَّيراجِّتلا تامالعلل
 ،هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب مربملا دقعلا ذيفنت ءانثأ  ،ةَّيسنرفلا
 يف جتنم ِّيأ قيوست فقو نع عِّزوملا غِّلبت نأ ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا ىلعو
 نم فَّلأتت عيزوَّتلا ةرئاد َّنإ .رارقلا ذاخِّتا خيرات نم ًءادتبا تقو برقأ
 تاجتنملل ةلمجلا راّجتو ةَّيّحّصلا ةياعِّرلا تاجتنم راّجتو ،تاّيلديَّصلا
 .يضارألا ىلع ةَّيّحّصلا ةياعِّرلا تاجتنمل ةلمجلا راّجتو ،ةَّينالديَّصلا
؛نانبل ينعت يضارألا َّنإ
 يف مربم ّيرصح عيزوت دقع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ةَّدملو ،1/1/2018 يف يعجر لوعفمب هنايرس أدبيو ،22/6/2018
 الباقتي نأ ناقيرفلا دَّھعتيو .31/12/2020 ةياغل يأ ،تاونس ثالث
 رارمتسا ةَّيناكمإ ةشقانمل ىصقأ ٍّدحك2019 لوليأ نم لَّوألا يف
 .خسفلل الباق دقعلا اذھ نوكيو .يلاحلا دقعلا ءاھتنا نم اًرابتعا نواعَّتلا
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا قحلأ دقو
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي11/2/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/5018  وبأ جروج نومير ةكرشاسنرف
.ل.م.ش هاكرشو لضع
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Au Naturel, Inc.56072020-02-0720202021-02-18خيرات(17/5/2018 نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح تلخد يتَّلا ةَّيقافِّتالا 
 يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل ةلَّجسملاو ،)نايرَّسلا
 تنَّيع دق تناك يتَّلاو ،)5607( مقرلا تحت ،18/2/2019 خيراتب
 هل صَّخرم عِّزومك ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيكريمألا ةكرشلا اھبجومب
 .يضارألا يف عيزوَّتلا تاونق نمض تاجوتنملل
 تحت اھقيوستل اھيلع قفَّتملا تاجوتنملا ضعب :ينعت تاجوتنملا َّنإ
دَّدحم وھ امك ةَّيكريمألا ةكرَّشلاب ةَّصاخلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا وأ ةمالعلا
 لَّدعي نأ نكمي امك -هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالاب قفرملا - أ قحلملا يف
 .رخآ ىلإ نيح نم ثَّدحي وأ
 :ةيلاّتلا يھ هالعأ روكذملا أ قحلملا يف ةدراولا ةَّيراجِّتلا تامالعلا َّنإ

s Life’Natures، ®KAL، ®Solaray® وThompson ®، 
 ةَّيقافِّتالاب قفرملا - يضارألا ةَّيرصح قحلمل اًقفو ٍّيرصح ساسأ ىلع
 ىلإ ةعابملا ىرخألا ةَّيراجِّتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإ– اًفنآ اھنع هَّونملا
.ّيرصح ساسأ ىلع عِّزوملا
 نزاخمو ،تاّيلديَّصلا ىلإ ةلمجلاب تاعيبم :ينعت عيزوَّتلا تاونق َّنإ
تادايعلاو ،تادايعلاو ،تايفشتسملاو ،ةيذغَّتلا زكارمو ،ةَّيِّحّصلا ةيذغألا
 نزاخمو ،ةَّيندبلا ةقاّيللا يبِّردمو ،ةَّيضايِّرلا يداوَّنلاو ،ةَّيرطيبلا
 ،قاوسألاو ،نّيلقتسملا ةئزجَّتلا يعئابو ،ليمجَّتلا زكارمو ،ةيودألا
.ةصِّصختملا نزاخملاو ،ىربكلا رجاتملاو
.ايروسو نانبل :ينعت يضارألا َّنإ
 ،)ةَّيقافِّتالا( ّيلود عيزوت ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
فوسو ،)نايرَّسلا خيرات(17/5/2018 نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح تلخد
 اًقبسم اھؤاھنإ ِرجي مل ام ،)ةَّدملا( تاونس3 ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبت
 هذھ دَّدجت فوس ،ةَّدملا ةياھن يفو .اھنم9 ةرقفلا تاجردنم بجومب
 وأ ةَّدملا ديدجت ،ةَّدملا ةياھن لبق ،َّمت اذإ الإ ،ّيرھش ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا
 هذھ نوكت الأ طرشو ،اھنم)ب(7 ةرقفلا تاجردنم بسحب اھديدمت
 بجومب اھؤاھنإ ىرج وأ ،ساسألاب ّيرھش ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا
 ،ّيرھش ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا هذھ نكت مل امو .اھنم9 ةرقفلا تاجردنم
 عِّزوملل نكمي ،اھنم9 ةرقفلا تاجردنم بجومب اًقباس اھؤاھنإ ىرج وأ
 ءاھتنا ىلع رھشأ3 هلقأ لبق كلذو ،اھديدجت وأ ةَّدملا ديدمت بلطي نأ
 ال ةَّدملو ،نايرَّسلا خيرات دعب ةنس لبق ّهلقأ سيل نكلو ، ةَّيقافِّتالا نايرس
 اذھ مِّدقي نأ عِّزوملا ىلع .)ديدجَّتلا ةَّدم( ةَّيساسألا ةَّدملا نع ديزت
 ىلع ةريخألا هذھ تقفاو لاح يفو .ةَّيكريمألا ةكرَّشلا ىلإ اًيِّطخ بلَّطلا
 دِّدحي ٍّيِّطخ ليدعت ذيفنتب اموقي نأ عِّزوملاو ةكرَّشلا ىلع ،ديدجَّتلا ةَّدم
 بسحب اھتقفاوم حنم ةَّيكريمألا ةكرَّشلل نكمي .ديدجَّتلا ةَّدم هبجومب
 دونب ةَّفاكل عِّزوملا ةاعارم كلذ يف امب ،ةمئالم اھارت يتَّلا طورّشلا
.ديدمَّتلا بلط قبست يتَّلا لھملا وأ ةَّدملل ةَّيقافِّتالا طورشو
.ٍّيِّطخ راعشإ بجومب اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا نوكتو
 يف رداّصلاو ،هالعأ هيلإ راشملا ،يضارألا ةَّيرصح قحلم بجومبو

 ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم لالخ ،قفاوت ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنإف ،17/5/2018
 قيرف َّيأ َحَنْمَت الأ ىلع ،تايرتشملا فادھأ غلبي عِّزوملا َّنأ املاطلو

2020/1899  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 لابولغ اروغأ ةكرش
                                      .م.م.ش غنيديرت

Agora Global 
l.r.a.Trading s.
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ساسأ ىلع تاجتنملل عِّزوم ةفصب مايقلا يف َّقحلا)عِّزوملا ريغ( ثلاث
 دونبلا بسحب يضارألا نمض تاجتنملا عيب ةداعإل ٍّيرصحو ديحو
 .هالعأ روكذملا ةَّيرصحلا قحلم يف طورّشلاو
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي3/2/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

Eurocon
Building

Industries FZE

 يف انيدل لَّجسملاو ،22/7/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56142020-07-2320202021-02-26
 خيراتب ،)5614( مقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةكرَّشلا َّنأب ةَّيتارامإلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،26/2/2019
 .A.S.Alubond U ـل نانبل يف ّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا
؛Alphabond Aluminium Composite Panelsو
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع نوھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب قحلمو ,22/7/2018
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي21/7/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/9911  ةيبرعلا تارامإلا
ةدحتملا

 نيازيد موينمولأ ةكرش
 ALU  .ل.م.ش
L.A.DESIGN S.

Glem Gas 
S.p.A.

 يف انيدل لجسملاو ،26/11/2008  يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56262020-03-0920202021-03-14
 ،14/3/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5626( مــقرلا تحت
 نارفأو ،زاغلا نارفأ نم اھتاجتنمل نانبل يفً ايرصحً اليكو ةَّينانبُّللا
GLEM" ةكرام تحت تاجتنملا نم اھريغو تاناخسلا ،ةَّيلخادلا زاغلا

 GAS" و"GLEM" ؛ناولألاو عاونألاو ماجحألا ةفاكب 
 عيزوتو ةلاكو قافتا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
1/1/2009 نم نيتنس ةَّدملو ،26/11/2008 يف رداص يرصح
 طورشلا ترَـّـفوت اذإ دقعلا اذھ ديدجت متيو ،31/12/2010 ةياغلو
 يف عقوم قحلمب قفرأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،هنتم يف ةدراولا

 ةياغل1/1/2019 نم( تاونس ثالثل دقعلا اذھ دَّدج24/11/2018
 .تايمكلا نم ىندألا ِّدحلل لوصولا َّمتي نأ ىلع)31/12/2021
 قحلأ دقو ؛رَّيغتت مل هالعأ هيلإ راشملا دقعلل ىرخألا طورُّشلا عيمجو
 َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا
 تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/3523  ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرشايلاطيا
.م.م.ش
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Glem Gas
S.p.A.

 يف انيدل لجسملاو ،26/11/2008  يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56262021-02-1220212021-12-31
 ،14/3/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5626( مــقرلا تحت
 نارفأو ،زاغلا نارفأ نم اھتاجتنمل نانبل يفً ايرصحً اليكو ةَّينانبُّللا
GLEM" ةكرام تحت تاجتنملا نم اھريغو تاناخسلا ،ةَّيلخادلا زاغلا

 GAS" و"GLEM" ؛ناولألاو عاونألاو ماجحألا ةفاكب 
 عيزوتو ةلاكو قافتا دقع نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
1/1/2009 نم نيتنس ةَّدملو ،26/11/2008 يف رداص يرصح
 طورشلا ترَـّـفوت اذإ دقعلا اذھ ديدجت متيو ،31/12/2010 ةياغلو
 يف عقوم قحلمب قفرأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،هنتم يف ةدراولا

 ةياغل1/1/2019 نم( تاونس ثالثل دقعلا اذھ دَّدج24/11/2018
 .تايمكلا نم ىندألا ِّدحلل لوصولا َّمتي نأ ىلع)31/12/2021
 قحلأ دقو ؛رَّيغتت مل هالعأ هيلإ راشملا دقعلل ىرخألا طورُّشلا عيمجو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب هالعأ روكذملا دقعلا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي8/1/2021
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2021/3086  ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرشايلاطيا
.م.م.ش
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STAEDTLER
Mars GmbH &

Co. KG

 ،1/1/2019 نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس تحبصأ يتَّلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا56272020-01-2020202020-12-31
 خيراتب يراجتلا  ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل ةلَّجسملاو

 ةكرشلا اھبجومب تنَّيع يتَّلاو ،)5627( مقرلا تحت ،15/3/2019
 .قاطِّنلا يف تاجوتنملل اھل ٍّيرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناملألا
 ىلإ ةفاضإلاب ةَّيرايعملا وأ ةَّيداعلا ةباتكلا تاودأ :تاجوتنملاب دصقي
 لمحت يتَّلا ،ةَّيعادبإلا تاودألاو ،تاياوھلا تاقحلمو ةَّيساطرقلا داوم
 يف دَّدحم وھ ام بسحب ® STAEDTLER ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 ةمربملاو هالعأ اھيلإ| راشملا  عيزوَّتلا ةَّيقافِّتاب اًطبر قفرملا ب قحلملا
 نم ىنثتست .اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتَّلاو نيقيرفلا نيب
 تاراوسسكألاو تاقحلملاو ةباتكلا تاودأ :ةيلاّتلا تاجتنملا ةَّيقافِّتالا
 - P R E  M I U M® STAEDTLER  ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت
 ةعوبطمSTEADTLER تاجتنم يھ يتَّلا ةَّيجيورَّتلا تاجتنملا
 تاذ تاجتنملا -ءالمعلا رماوأل اًقفو تاراعش وأ/و ةَّيراجت تامالعب
 تاذSTAEDTLER جاتنإ نم تاجتنم يھ يتَّلا ،ةَّصاخلا ةيمسَّتلا
 تاجتنم  -ءالمعلا رماوأل بيجتست تاعبط وأ تامالعو ،ميماصت
 يتَّلا ةعابِّطلا تالآب ةقِّلعتملا تاقحلملاو تاجتنملا يھو ثاّفَّنلا ربحلا
 ."ضيرعلا مجحلا تاذ ثاّفَّنلا ربحلاب" لغشت
 ةَّيبرعلا ةَّيروھمجلاو ةَّينانبُّللا ةَّيروھمجلا يضارأ :قاطِّنلاب دصقي
.ةَّيروّسلا
 نم وأ تنرتنإلا ربع تاجتنملا عيبت نأSTAEDTLER ـل ُّقحيو
 ىطاعتت تاكرش ىلإ ةرشابم قاطِّنلا يف تنرتنإلا ةكبشب لاصِّتالا نود
 ّيسيئَّرلا اھلمع ُّرقم نوكيو ،اًّيلود ةقّسنملا عيبلا وأ/و ءارِّشلا تاطاشن
 ةَّيسيئر تاباسح( قاطِّنلا نمض اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا نم ٍّيأ ّرقم وأ
 ؛قاطِّنلا يف ةَّيموكح تائيھ ىلإ اھتاجتنم عيب وأ ،)ةَّيملاع
 تحبصأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
 .ةدَّدحم ريغ ةرتفل تَمِربأو ،1/1/2019 نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس
 يف يھتنتسو1/1/2019 نم اًرابتعا ةَّيساسألا ةرتفلا لوعفم يرسي

 نم اھعيقوت دعب الإ اھلوعفم يرسي ال ،كلذ عمو .31/12/2019
 ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو .نيقيرفلا
 رخالا قيرفلا ىلإ هَّجوي ءاھنإلاب ٍّيِّطخ راعشإ بجومب اھؤاھنإ َّمتي مل
 ةبقاعتملا وأ ةَّيساسألا ةَّدملا ءاھتنا خيرات نم ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس لبق
 تقِحُلأ دقو .ٍّيروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّينعملا
 ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2020/866 .م.م.ش "باّسك" ةكرشايناملا
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STAEDTLER
Mars GmbH &

Co. KG

 ،1/1/2019 نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس تحبصأ يتَّلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا56272021-02-1120212021-12-31
 خيراتب يراجتلا  ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل ةلَّجسملاو

 ةكرشلا اھبجومب تنَّيع يتَّلاو ،)5627( مقرلا تحت ،15/3/2019
 .قاطِّنلا يف تاجوتنملل اھل ٍّيرصح عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيناملألا
 ىلإ ةفاضإلاب ةَّيرايعملا وأ ةَّيداعلا ةباتكلا تاودأ :تاجوتنملاب دصقي
 لمحت يتَّلا ،ةَّيعادبإلا تاودألاو ،تاياوھلا تاقحلمو ةَّيساطرقلا داوم
 يف دَّدحم وھ ام بسحب ® STAEDTLER ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
 ةمربملاو هالعأ اھيلإ| راشملا  عيزوَّتلا ةَّيقافِّتاب اًطبر قفرملا ب قحلملا
 نم ىنثتست .اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتَّلاو نيقيرفلا نيب
 تاراوسسكألاو تاقحلملاو ةباتكلا تاودأ :ةيلاّتلا تاجتنملا ةَّيقافِّتالا
 - P R E  M I U M® STAEDTLER  ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت
 ةعوبطمSTEADTLER تاجتنم يھ يتَّلا ةَّيجيورَّتلا تاجتنملا
 تاذ تاجتنملا -ءالمعلا رماوأل اًقفو تاراعش وأ/و ةَّيراجت تامالعب
 تاذSTAEDTLER جاتنإ نم تاجتنم يھ يتَّلا ،ةَّصاخلا ةيمسَّتلا
 تاجتنم  -ءالمعلا رماوأل بيجتست تاعبط وأ تامالعو ،ميماصت
 يتَّلا ةعابِّطلا تالآب ةقِّلعتملا تاقحلملاو تاجتنملا يھو ثاّفَّنلا ربحلا
 ."ضيرعلا مجحلا تاذ ثاّفَّنلا ربحلاب" لغشت
 ةَّيبرعلا ةَّيروھمجلاو ةَّينانبُّللا ةَّيروھمجلا يضارأ :قاطِّنلاب دصقي
.ةَّيروّسلا
 نم وأ تنرتنإلا ربع تاجتنملا عيبت نأSTAEDTLER ـل ُّقحيو
 ىطاعتت تاكرش ىلإ ةرشابم قاطِّنلا يف تنرتنإلا ةكبشب لاصِّتالا نود
 ّيسيئَّرلا اھلمع ُّرقم نوكيو ،اًّيلود ةقّسنملا عيبلا وأ/و ءارِّشلا تاطاشن
 ةَّيسيئر تاباسح( قاطِّنلا نمض اھل ةعباّتلا تاكرَّشلا نم ٍّيأ ّرقم وأ
 ؛قاطِّنلا يف ةَّيموكح تائيھ ىلإ اھتاجتنم عيب وأ ،)ةَّيملاع
 تحبصأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
 .ةدَّدحم ريغ ةرتفل تَمِربأو ،1/1/2019 نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس
 يف يھتنتسو1/1/2019 نم اًرابتعا ةَّيساسألا ةرتفلا لوعفم يرسي

 نم اھعيقوت دعب الإ اھلوعفم يرسي ال ،كلذ عمو .31/12/2019
 ام ،ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو .نيقيرفلا
 رخالا قيرفلا ىلإ هَّجوي ءاھنإلاب ٍّيِّطخ راعشإ بجومب اھؤاھنإ َّمتي مل
 ةبقاعتملا وأ ةَّيساسألا ةَّدملا ءاھتنا خيرات نم ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس لبق
 تقِحُلأ دقو .ٍّيروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّينعملا
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي30/11/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2021/3020 .م.م.ش "باّسك" ةكرشايناملا
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"FARMEC" S.A.56342020-06-1520202021-03-27ةلَّجسملاو ،13/2/2013 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا/ يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،27/3/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل
 ةكرشلا اھبجومب تحنم دق تناك يذلاو ،)5634( مقرلا تحت
 يف تاجتنملا قيوستل يرصحلا عِّزوملا بقل ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّينامورلا
 ليدعت ىلع هالعأ نيتروكذملا نيتكرَّشلا نم ٌّلك تقفاو دقو ؛ نانبل
:يلاّتلا وحَّنلا ىلع13/2/2013 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافتالا ماكحأ
 مقر ليّذلل)راعسألا ةحئال(1/25/6/2018 مقر قحلملا لَدبتسي -

 ءارشو عيب ةَّيقافتال1 قحلملا لِّكشي يذَّلاو ،10/25/6/2018
1/1/2/2019 مقر قحلملاب ،C11140/13/2/2013 مقر ريدصتلل
 .11/1/2/2019 مقر ليَّذلل
.11/2/2022 ةياغل ةحلاص هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا ةَّدم نوكت -
 عيب ةَّيقافتال11/1/2/2016 مقر ليذ بجومب ىرج ليدعتلا َّنإ
 مقر قحلمب قفرمو  ،C11140/13/2/2013 مقر ريدصتلل ءارشو
ً.اطبر قفرم1/2/2019 خيرات ،1
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو
 نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/6/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو

2020/7456  "فلك رسيإ" ةكرشاينامور
 ACER .م.م.ش
L.R.A.GULF S.
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Audi
Volkswagen
Middle East

FZE

 دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع56352020-05-2220202021-04-02
 يذلاو ،)5635( مــقرلا تحت ،2/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا
 ريغ اًعِّزوم نوكتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيتارامإلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع
َّنإ .نانبل ةقطنم يف ةيدقاعتلا تاجوتنملا ةمدخو عيبو داريتسال ٍّيرصح
 يف ةنيبملا تامدخلاو تاجوتنملا عيمج ينعت ةيدقاعتلا تاجوتنملا
 يأ يدوأ نِّيعت الو .اًطبر قفرملا) 1APPENDIX(1 مقر قحلملا
 قوسلاً ّايلك رمثتسي ماعلا عزوملا َّنأ املاط ةقطنملا يف ثلاث صخش
 ةيغبو ؛خلإ....مجحلاب ةقلعتملا يدوأ تابقرتلً اقفو ةقطنملا يف لمتحملا
 نئابَّزلا عم ةرشابم لماعَّتلا ِّقحب يدوأ ظفتحت ،قوّسلا صرف رامثتسا
 مھعقومل اًرظن اًضيأ اًطبر قفرملا9 مقر قحلملا يف مھؤامسأ ةنَّيبملا
 ةرشابم مھل نيمأَّتلا وأ مھديوزت وأ/و ّيلوَّدلا مھميظنت وأ ّصاخلا
 ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ ؛ةَّيدقاعَّتلا تاجوتنملا
 يف  يھتنتو ،2018 لوليأ نم لَّوألا خيراتب اھليعافم أدبت ماع عيزوت

 يف قوسلا تاردق لماك ماعلا عزوملا رامثتسا طرشو .31/8/2023
 امو عيب تاليھستب ظفتحيو ،ةصاخلا يدوأ تابقرت نم برقتيل ةقطنملا
 ساسأ ىلع نيقيرفلا نيب ةدَّدحملا ةلھملاو ةَّطخلا قفو عيبلا دعب
 نأ طرشو ،لبقتسملا يف بقترملا رُّوطتلا مجح نع ةجتاّنلا تابِّلطتملا
 ديدجت ُّمتي ،ةَّيدقاعَّتلا هتابجوم نم ٍّيأل لوكن ةلاح يف عِّزوملا نوكي ال
 يف .امھنيب يضارتلاب اھيلع ناقفتي ةدمل نيقيرفلا لبق نم ةَّيقافِّتالا هذھ
 ةَّتس ماعلا عزوملا غالبإ اھيلع ،دقعلا ديدجت مدع يدوأ ترَّرق لاح
 ديدمت لاح يفو  .ةَّيلصألا تاونس سمخلا ةَّدم ءاھتنا لبق رھشأ
2-1 ةَّداملا قَّبطتو ةَّيرصحاللا ساسأ ىلع ديدمَّتلا اذھ ُّمتي ،ةَّيقافِّتالا
 مالعإ دعب ةَّيقافِّتالا هذھ يھني نأ قيرف لكلو .ةدَّدمملا ةَّدملا لالخ اھنم
 تقفرأ دقو .عورشمو لوبقم ببسل يروف لوعفمب رخآلا قيرفلا
 يف لَّدع1/9/2018 يف عقوم قحلمب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا
 دِّكؤي ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ امك .اھدونب ضعب
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َنأ
.ةمئاق تلاز

2020/6189  ةيبرعلا تارامإلا
ةدحتملا

 هناتك .أ .ف ةسَّسؤم ةكرش
.م.ش)ناوخإ هناتك(
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SUBARU
CORPORATIO
N (Fuji Heavy
Industries Ltd.

اًقباس )

 نوناك نم لَّوألا مويلا يف ذيفنَّتلا زِّيح لخد يذَّلا يراجتلا ليثمتلا دقع56372019-12-2720202020-12-31
 صاخلا  لجسلا يف انيدل لِّجُسو ،)نايرسلا خيرات(2019 يناثلا
 مــقرلا تحت ،2/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 هالعأ هيلإ راشملا عِّزوملا عم ةريخألا هذھ هتمربأ يذلاو ،)5637(
 ةَّيسنجلا نم(Toyota Tsusho Corporation ةكرش عمو
 ku, -chome, Minato2-Konan ,13-3 :اھناونع ،ةَّينابايلا

, Japan108-8208Tokyo, يلي ام يف اھيلإ راشملاو 
 تحنم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ .)رِّدصملاب
 تاجتنملا ءارشلً اّيرصحً ازايتما عِّزوملا ىلإSUBARU اھبجومب
 عيزوتلوSUBARU لبق نمً اّيِّطخ نَّيعم ثلاث قيرف نم وأ/و اھنم
 تابكرملا :يھ تاجوتنملا َّنإ .نانبل يف تاجوتنملا كلت عيب ةداعإو
تابكرملا ينعت ةيلآلا تابكرملا َّنإ .تاراوسسكألاو رايغلا عطقو ةيلآلا
 حلاصل وأ لبق نم ةعَّنصملا ةقحاللا جذامنلاو ةيلاتلا ةيلآلا

SUBARUاھدِّوزت يتلاو نابايلا يف SUBARUنم عِّزوملل 
 ةعومجم ، Impreza ةعومجم :رِّدصملا لالخ

Outback/Legacy، ةعومجم /Subaru WRX، Forester
WRX STI، ةعومجم BRZ، وSubaru XV. ىلع يغبني 

 ىلع طقف ةَّيراجتلا ءامسألاو ةَّيراجتلا تامالعلا مادختسا عِّزوملا
 لبق نم ةغَّلبملا تاھيجوتلا وأ ريياعمللً اقفو تانالعإلا وأ تاجتنملا

SUBARUمادختسا عِّزوملل زوجي ال .رخآل تقو نم عِّزوملل 
 وأ تامالعلا نم يأ وأ/و "FHI"، "Fuji"، "Subaru" تارابع
 نم ةكرَّشلا مسا نم ءزجكSUBARU اھكلمت يتلا ةَّيراجتلا ءامسألا
 نم مغّرلا ىلعو ؛SUBARU لبق نم ةقبسم ةَّيِّطخ ةقفاوم نود
SUBARU ظفتحت ،هالعأ هيلإ راشملاو ،عِّزوملل حونمملا زايتمالا
 ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،تاجتنملا نم ِّيأ عيب يف ِّقحلاب اھسفنل
 نوكت نأ نود نم ،نانبل يف ةَّيموكح تائيھ وأ تاكرش وأ دارفأل
 تَّمت لاح يفو .رِّدصملا وأ/و عِّزوملا لالخ نم لماعَّتلاب ةمزلم
 راطخإ ةريخألا هذھ ىلع يغبنيSUBARU قيرط نع تاعيبملا
 ةقفاوملا عِّزوملا ىلعو هذھ تاعيبملا دوقع نأشب روفلا ىلع عِّزوملا
؛مھبلط ىلع ًءانب تاعيبملا هذھب نئابَّزلا ديوزت ىلع
 لَّوألا مويلا يف ذيفنتلا زِّيح تلخد هالعأ اھيلإ راشملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنإ
 تقو يف اھؤاھنإ متي مل امو ،)نايرسلا خيرات(2019 يناثلا نوناك نم
 ةَّيقافِّتالا هذھ َّنأ َّالإ ،31/12/2019 ىتح لوعفملا ةيراس ىقبت ركبم
 تاونس ثالث ىلع ةَّيلامجإلا نايرسلا ةَّدم رصتقتو ً،اّيونسً اّيئاقلت دَّدجتت
 ِّيأ لبق نم يِّطخ ءاھنإ راعشإ ميدقت متي مل ام ،نايرسلا خيرات نم
 يف .ةَّيلاحلا ةرتفلا ءاھتنا خيرات نم رھشأ ةَّتس نع ّلقي ال ام لبق فرط
 هذھ بجومب ةقالعلا رارمتسا يف بغري فارطألا نم ٌّيأ ناك لاح
 فرطلا اذھ ىلع بجي ،هالعأ ةروكذملا ةرتفلا ءاضقنا دعب ةَّيقافِّتالا
 ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ً.اّيِّطخ ةبغرلا هذھب ىرخألا فارطألا غالبإ
 دكؤي24/12/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ

2019/18981  رينم زراتسوتوأ ةكرشنابايلا
 نشياروبروك يجرزاب
 Autostars.ل.م.ش

Mounir Bazergi 
Corporation SAL
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.ةمئاق تلاز

AFACAN
MAKINE

METAL SAN.
TIC. LTD. STI

 يف انيدل لجسملاو ،13/11/2018 يف عَّقوملا يراجتلا ليثمتلا دقع56402020-07-2420202021-04-08
 ،8/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيكرّتلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5640( مــقرلا تحت
 ةكرَّشلا اھجتنت يتَّلا علّسلا عيبل ديحولا اھعِّزوم ةفصب لمعلل ةَّينانبُّللا
 ينثو عطق تالآ ينعت علّسلا َّنإ .نانبل يف قيوسَّتلل ةلباقلاو ةَّيكرّتلا
؛راشتنالا ةعساولا ةَّيرايعملا اھناولأب "AFACAN" ةكرام ةَّيذالوف
 يف ةعَّقوم ديحو عِّزوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 اذھ نم ًءادتبا اًموي47و تاونس3 ةَّدمل ةمَّظنمو ،13/11/2018
 ،31/12/2021 خيراتب اھتَّيحالص ءاھتنا ىدل اًّيئاقلت دَّدجتو ،خيراَّتلا
 نم اًدحأ َّنأ املاط اھتاذ يھ ىقبت يتَّلا طورّشلا عيمجب ةنس دعب ةنس
 يف هؤارجإ يغبني ،ضفَّرلا كلذ ثودح لاح يفو ،اھضفري مل نيقيرفلا
3 لبق ءاھنإلا اذھ بلطي يذَّلا قيرفلا لبق نم موتخمو عَّقوم ٍّيِّطخ نايب
 هاّيإ اًغِّلبم رخآلا قيرفلا ىلإ لسريف ةَّيقافِّتالا ةَّيحالص ءاھتنا نم رھشأ
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو ؛رمألا اذھب
 هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا

2020/10094  .م.م.ش سكوناس ةكرشايكرت
Sunox Co SARL

hameln 
pharmaceuticals 

gmbh

 يف انيدل لَّجسملاو ،26/10/2001 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56432020-05-2720202021-04-10
 تحت ،10/4/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5643( مقرلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف اھل ّيرصحو ديحو ليكوك ةَّينانبللا ةكرشلا
 دُّھعتب قحلمو ،26/10/2001 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/5/2020 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

2020/6258  اھباحصأل( دامامراف ةكرشايناملا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO

hameln 
pharmaceuticals 

gmbh

 يف انيدل لَّجسملاو ،26/10/2001 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56432021-04-1920212022-04-10
 تحت ،10/4/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5643( مقرلا
 روكذملا دقعلا َّنإ ؛نانبل يف اھل ّيرصحو ديحو ليكوك ةَّينانبللا ةكرشلا
 دُّھعتب قحلمو ،26/10/2001 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/4/2021 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

2021/8784  اھباحصأل( دامامراف ةكرشايناملا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO
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Pharma Bavaria
International

GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،9/1/2014 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56442020-05-2720202021-04-10
 تحت ،10/4/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5644( مقرلا
 نانبل يف اھتاجوتنمل اھل نيِّيرصحو نيديحو نيعِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،9/1/2014

 اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/5/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/6260  اھباحصأل( دامامراف ةكرشايناملا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO

Pharma Bavaria 
International 

GmbH

 يف انيدل لَّجسملاو ،9/1/2014 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56442021-04-1920212022-04-10
 تحت ،10/4/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناملألا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5644( مقرلا
 نانبل يف اھتاجوتنمل اھل نيِّيرصحو نيديحو نيعِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ ؛ايروسو
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،9/1/2014
 اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/4/2021
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2021/8783  اھباحصأل( دامامراف ةكرشايناملا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO
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Beiqi Foton
Motor Co., Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،30/9/2019 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع56472020-05-0820202021-04-12
 ،12/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 اھَّنأب ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5647( مــقرلا تحت
 Gargour Asia .ل.م.ش ايسآ روغرغ ةكرشو يھ موقت امدنع

SAL، تامالعلا ضعبل تاجتنملل عيب دقع لَّوأ ماربإب ،هالعأ ةروكذملا 
 عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا نَّيعت ،هاندأ ةدَّدحملا تافصاوملاو ةَّيراجِّتلا
 ثيح .لَّوألا عيبلا دقع عيقوت خيرات نمً ارابتعا تاجتنملا هذھل يرصح
 تامالعلا ضعب تاجتنمل عيبلا دقع ماربإب ناقيرفلا مقي مل لاح يف هَّنأ
عيزوتلا ةَّيقافِّتا عيقوت خيرات نم دحاو رھش لالخ تافصاوملاو ةَّيراجِّتلا
 ،اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتلاو ،هالعأ نيقيرفلا نيب ةدوقعملا
 يرصحلا عيزوتلاب اھقح نع لزانتت ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأ رابتعالا ُّمتي
 ةكرش نييعتب ةَّيروكلا ةكرشلل قحي ،كلذ عم .ةدَّدحملا تاجتنملا كلتل
 عطقو تايلآلا تاجتنملاب دَصقي .نانبل يف تاجتنملا هذھل عِّزومك ىرخأ
:يلي امك وھ نانبل يف نَّيعملا جتنملا قاطن َّنإ .رايغلا

TUNLAND ةَّيراجتلا ةمالعلا
2C/2VIEW CS)ةريغص ةنحاش(
GRATOUR)مجحلا طِّسوتم ناف(
)نافو ةريغص ةنحاش(
MX3Y2037BJ فصولا

-2PXA1B6549AA BJ-V
2A00-XXY5023BJ-1 XXY5039BJ

AA-A32MD6425BJ
2A5-AV4V1036BJ
1D5-JV5V1036BJ
1V-XXY5023BJ
2A5-AV4V1036BJ
)فيفخلا لمحلل لمع ةنحاش(LDT ةَّيراجتلا ةمالعلا
AUMARK S AUMARK C AUMARK TX فصولا

F-VCJEA1061F BJ-VEJEA1078BJ
A-VJPFG112BJ

FA-VCBEA5069BJ
A3-JD4V1039F BJ-VHPEG1129BJ

FB4-AD9V1041BJ
D6-JE8V1043BJ

)ليقَّثلا لمحلل لمع ةنحاش(HDT ةَّيراجتلا ةمالعلا

2020/5469  ايسآ روغرغ  ةكرشنيصلا
 Gargour .ل.م.ش

Asia SAL
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TRACTOR فصولا
DUMPER راّرج
PLATFORM لقَّنلا ةبرع
MIXER نحَّشلا قودنص
ةلاّبج

 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 َّنإف ،اًّيِّطخ ةحارص كلذ فالخ ىلع َّصنُي مل امو ،30/9/2019
 ةياغل30/9/2018 نمً ارابتعا تاونس ثالث يھ اھتَّدم

 دھعتب  ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .ءاھنإلل ةلباق يھو ،30/9/2021
 ةقالعلا َّنأ دكؤي5/5/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

Beiqi Foton
Motor Co., Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،30/9/2019 خيراتب مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع56472021-04-0820212021-09-30
 ،12/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 اھَّنأب ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5647( مــقرلا تحت
 Gargour Asia .ل.م.ش ايسآ روغرغ ةكرشو يھ موقت امدنع

SAL، تامالعلا ضعبل تاجتنملل عيب دقع لَّوأ ماربإب ،هالعأ ةروكذملا 
 عِّزومك ةَّينانبللا ةكرشلا نَّيعت ،هاندأ ةدَّدحملا تافصاوملاو ةَّيراجِّتلا
 ثيح .لَّوألا عيبلا دقع عيقوت خيرات نمً ارابتعا تاجتنملا هذھل يرصح
 تامالعلا ضعب تاجتنمل عيبلا دقع ماربإب ناقيرفلا مقي مل لاح يف هَّنأ
عيزوتلا ةَّيقافِّتا عيقوت خيرات نم دحاو رھش لالخ تافصاوملاو ةَّيراجِّتلا
 ،اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتلاو ،هالعأ نيقيرفلا نيب ةدوقعملا
 يرصحلا عيزوتلاب اھقح نع لزانتت ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأ رابتعالا ُّمتي
 ةكرش نييعتب ةَّيروكلا ةكرشلل قحي ،كلذ عم .ةدَّدحملا تاجتنملا كلتل
 عطقو تايلآلا تاجتنملاب دَصقي .نانبل يف تاجتنملا هذھل عِّزومك ىرخأ
:يلي امك وھ نانبل يف نَّيعملا جتنملا قاطن َّنإ .رايغلا

2021/7973  ايسآ روغرغ  ةكرشنيصلا
 Gargour .ل.م.ش

Asia SAL
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KAWASAKI
HEAVY

INDUSTRIES,
LTD.

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/10/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع56482020-05-1120202021-04-15
 خيراتب ،)5648( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 ةكرَّشلا ةَّينابايلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،15/4/2019
 ،رايغلا عطقو ،تاجتنملا ةمدخو عيبل اھل ٍّيرصح عِّزومك ،ةَّينانبُّللا
.تاراوسسكألاو
 تابكرم(ATVsو ،ةديدجلا ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا :ينعت تاجتنملا َّنإ
 تابكرمو ،)ةمدخلا تابكرم(UTVs تابكرمو)ةرعولا قرّطلا
.KAWASAKI ةكرام تحت اّھلك ،JET SKI ّيئاملا جُّلزَّتلا
 نم اھريغو بايِّثلاو تازيھجَّتلاو تاقحلملا :ينعت تاراوسسكألا َّنإ
.KAWASAKI َّيراجِّتلا مسالا لمحت يتَّلا عئاضبلا
 عطق وأ/و تاجتنملا ةحاتإ وأ لقن وأ عيب ِّقحب ةَّينابايلا ةكرَّشلا ظفتحتو
 ىلإ ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب نانبل يف تاراوسسكألا وأ/و رايغلا
 وأ ةَّّيلحملا ةموكحلا وأ ةيالولا ةموكح وأ ةَّيداحِّتالا ةموكحلا ةطساوب وأ
 اھئارش يف بغرت يتَّلا ىرخألا ةَّماعلا تائيھلا وأ ،اھتالاكو وأ اھبتاكم
؛ةَّينابايلا ةكرَّشلا نم
 تحبصأو ،1/10/2017 يف تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا بجومب هُّلك كلذو
 .تاونس ثالث ةَّدمل ةيراس ىقبتو ،خيراّتلا اذھ يف لوعفملا ةيراس
 ءاھتنا نم رھشأ ةثالث نع ّلقي ال ام لبق ارواشتي نأ نيفرَّطلا ىلعو
 ِّلكل ِّيباسنتسالا ِّقحلاب ساسملا نود نم ،ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجتل ةَّدملا
 خسفي نأ نيفرَّطلا نم ٍّيأل زوجيو .ديدجَّتلا اذھ ءارجإ مدع يف فرط
 .كلذب رخآلا فرَّطلا راعشإ عم اًروف ةَّيقافِّتالا هذھ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي4/5/2020
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

2020/5543  سنوي ينماسر ةكرشنابايلا
.ل.م.ش تاراّيَّسلل

DOOSAN 
BOBCAT EMEA 
S.R.O. (DMCC 

BRANCH)

 يف انيدل لجسملاو  ،17/3/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56522021-04-2020212022-04-16
 ،16/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
  َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5652( مــقرلا تحت
 تاعيبم ةَّفاكب موقتو نانبل يف ّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
؛دلبلا اذھ يف عيبلا دعب ام تامدخو ،Bobcatـلا
 ؛17/3/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي16/4/2021
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2021/8937  وكرابسكارت ةكرشةيكيشتلا ةيروھمجلا
.م.م.ش ينالعشب
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DOOSAN
BOBCAT EMEA
S.R.O. (DMCC

BRANCH)

 يف انيدل لجسملاو  ،17/3/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56522020-01-1520202021-04-16
 ،16/4/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
  َّنأب ةَّيكيشتلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5652( مــقرلا تحت
 تاعيبم ةَّفاكب موقتو نانبل يف ّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
؛دلبلا اذھ يف عيبلا دعب ام تامدخو ،Bobcatـلا
 ؛17/3/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي13/1/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/683  وكرابسكارت ةكرشةيكيشتلا ةيروھمجلا
.م.م.ش ينالعشب

Ulyanovsky 
Avtomobilny 

Zavod Limited 
Liability 

Company

 يف انيدل لَّجسملاو ،18/8/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56542020-07-2920202021-04-24
 خيرات ،)5654( مـــــقرلاب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسورلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،24/4/2019
 ،عيزوتو ،جيورتو ،داريتسال نانبل يف اھلً اعِّزوم هالعأ ةروكذملا
 ،موقي ينوناق نايك "عِّزوملا" ةملكب دَصقي .عئاضبلا ةنايصو ،عيبو
 ةقطنملا يف عيزوَّتلا ةكبش ربع عئاضبلا ةنايصو عيبب ً،اّيرصح
 رايغلا عطقو امكUAZ تابكرم "عئاضبلا" ةملكب دَصقيو .ةصَّصخملا
 َّنإ .اھعيبيو ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا نم عِّزوملا اھيرتشي يتَّلا اھب ةَّصاخلا
 ،pickup، Patriot، Hunter :يھ تاليدوملا فانصأ
؛commercialو
 يف ةخَّرؤم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ذافن أدبي ؛ةَّيرصح ةَّيقافِّتا اھَّنأب ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا ُّرِقُت ،18/8/2017
 ىَّتح لوعفملا ةيراس نوكتو ،عيقوَّتلا خيرات دنع ةَّيقافِّتالا هذھ

 ءاھنإلل ةلباق يھ ذإ ،كلذ لبق اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،31/12/2030
 يف خَّرؤم ضيوفت باتكب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .رِكبملا

 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا نييعت ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ29/1/2019
 اھيلإ راشملا عئاضبلل ّيمسَّرلا زايتمالا بحاص ةفصب هالعأ ةروكذملا
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُھعتب اًضيأ تقحلأ امك .نانبل يف هالعأ
 نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/7/2020 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/10358  دھف تيميتلأ ةكرشايسور
 ULTIMATE .ل.م.ش
L.A.FAHED S.
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LE COUVENT
SAS

 يف انيدل لجسملاو ،18/2/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56602020-06-1620202021-05-07
 ،7/5/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا لجسلا
 ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5660( مــقرلا تحت
اھتاجتنم عيزوتل ،نانبل يف ،ّيرصحلا اھعِّزوم يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب
 يف الإ ،30/9/2021 ةياغل تاروطعلاو ليمجَّتلا تارضحتسم نم
؛18/12/2018 يف عَّقوملا ِّيرصحلا عيزوَّتلا دقعل قبسملا خسفلا لاح
 ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا ّيراجِّتلا ليثمَّتلا دقع َّنإ
.18/2/2019 خيراتب ةرداص ةَّيرصح
 ،18/12/2018 يف عَّقوملا ِّيرصحلا عيزوَّتلا دقع قحلأ دقو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب ،هالعأ روكذملاو

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي28/5/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ

2020/7539  زدنارب لارنج ةكرشاسنرف
.ل.م.ش

TOSHIBA TEC 
SINGAPORE 

PTE LTD

 ةَّيروھمج يف لدعلا بتاكلا لبق نم قَّدصملا يراجتلا ليثمتلا دقع56612020-05-2720202021-03-31
 صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملاو ،8/3/2019 خيراتب ةروفاغنس
 مــقرلا تحت ،7/5/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 TOSHIBA TEC  ةكرش هبجومب تدافأ يذلاو ،)5661(

SINGAPORE PTE LTDاھكيرش يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب 
 ةمظنألا :ةيلاّتلا اھتاجتنمل نانبل يف دَمتعملا يجيتارتسإلا يراجِّتلا
ةَّيلصألا اھرايغ عطقو ةَّيكالھتسالا اھداومو ،فئاظولا ةدِّدعتملا ةَّيمقَّرلا

TOSHIBA؛
 ةياغل ةحلاص ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو ،31/3/2021
 ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/6256  ايجولونكّتلا لولح ةكرشروفاغنس
    .ل.م.ش ةرِّوطتملا

ADVANCED 
TECHNOLOGY 

SOLUTIONS
L.A.S” ATS“.

INTERSURGIC
AL LTD

 يف انيدل لَّجسملاو ،13/7/2009 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56652020-05-2720202021-05-28
 تحت ،28/5/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5665( مقرلا
2000 ماعلا ذنم نيّيرصحو نيديحو ءالكو ةَّينانبللا ةكرشلا
  ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنإف ،ددَّصلا اذھ يفو .اھتاجوتنمل
 قَّلعتي ام يف تاصقانملاو عيزوَّتلاو قيوسَّتلا تاّيلمعب مايقلل ةلَّوخم
 ّماعلاو ّصاخلا نيعاطقللIntersurgical تاجتنم ةعومجم لماكب
 دقعلا َّنإ ؛نانبل يف ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا نع ةباين كلذو ةلوَّدلا عاطقو
 قحلمو ،13/7/2009 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 َّنأ دِّكؤي11/5/2020 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/6257  اھباحصأل( دامامراف ةكرشارتلكنا
 بعص مركأ نانح
)اھؤاكرشو
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INTERSURGIC
AL LTD

 يف انيدل لَّجسملاو ،13/7/2009 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56652021-04-1920212022-05-28
 تحت ،28/5/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّيناطيربلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5665( مقرلا
2000 ماعلا ذنم نيّيرصحو نيديحو ءالكو ةَّينانبللا ةكرشلا
  ،هالعأ ةروكذملا ،ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنإف ،ددَّصلا اذھ يفو .اھتاجوتنمل
 قَّلعتي ام يف تاصقانملاو عيزوَّتلاو قيوسَّتلا تاّيلمعب مايقلل ةلَّوخم
 ّماعلاو ّصاخلا نيعاطقللIntersurgical تاجتنم ةعومجم لماكب
 دقعلا َّنإ ؛نانبل يف ةَّيزيلكنإلا ةكرَّشلا نع ةباين كلذو ةلوَّدلا عاطقو
 قحلمو ،13/7/2009 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/4/2021 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك قَّدصم دُّھعتب
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

2021/8782  اھباحصأل( دامامراف ةكرشارتلكنا
 بعص مركأ نانح
)اھؤاكرشو

TECNILATEX, 
S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،1/4/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56672020-12-1020202021-06-11
 ،11/6/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّينابسإلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ يذلاو ،)5667( مــقرلا تحت
 يف عيزوَّتلاو داريتسالاب ةضَّوفملا ةديحولا ةكرَّشلا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 Araco  لالخ نمCONTROL ةكرام تحت تاجتنملل نانبل

C.N.S.؛
 ،1/4/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/12/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/22140  هاكرشو يتكوب داؤف ةكرشاينابسا
) وكيتكوب( .ل.م.ش

Fouad é téSoci
SAL. Bocti et Co

Boctico((

AGILENT 
TECHNOLOGIE

S 
INTERNATION

AL Sàrl

 يف انيدل لجسملاو ،19/2/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56722020-10-2620202021-07-03
3/7/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5672( مقرلا تحت
 ام ةمدخو عيبل نانبل يف ضَّوفملا اھعِّزومً اّيلاح يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 Agilent                                    تاجوتنمل عيبلا دعب

Technologiesمقر عِّزوملا ةَّيقافِّتا طورشل اًقفو ةيلاَّتلا UN47X
 عم ةعَّقوملاو31/12/2021 ةياغلو1/1/2019 نم اًرابتعا ةذفاّنلا

AGILENT: ةلِّصلا تاذ ءازجألاو ّيئايميكلا ليلحَّتلا تاجتنم. 
  ةكرش َّنأب اًضيأ هالعأ ةروكذملا ةَّيرسيوسلا ةكرَّشلا تدافأو

UNITECH INTERNATIONAL LLCدَمتعملا عِّزوملا يھ 
 مغر ،يلاحلا تقولا يف نانبل يف هالعأ ةروكذملا تاودألل اھل ديحولا
 ،ةَّينوناق وأ ةَّيدقاعت رظن ةھجو نم كلذ ناك ءاوس ،ءيش دجوي ال هَّنأ
 ؛نانبل يف ددج نيعِّزوم نييعت نمAGILENT عنمي
 ،19/2/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي23/10/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/17235  UNITECH ةكرشارسيوس
INTERNATIONAL

 LLC
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Natural SARL56762020-07-2320202021-07-01ةكرش عم ةمربملاو ةمَّظنملا ةَّيقافِّتالا/يراجتلا ليثمتلا دقع Natural 
SARLدوقعب صاخلا ِّلجسلا يف انيدل ةلَّجسملاو ،1/7/2011 يف 

 يذلاو ،)5676( مقرلا تحت ،9/7/2019  خيراتب يراجتلا ليثمتلا
 لاجم يف لمعت اھتفصب ،Natural SARL ةكرش اھبجومب تنَّيع
 ةَّيليمجَّتلا تاجتنملا عيبو ،عيزوتو ،قيوستو ،ميمصتو ،عينصت
 ةَّفاكو "Beesline" ةَّيراجِّتلا ةمالعلل ّيرصحلا كلاملاو ،ةَّيعيبَّطلاو
 وبأ جروج نومير ةكرش ،ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ليجستب ةاّطغملا تاجتنملا
 قيوستب مايقلل نانبل يف اھل ٍّيرصح ٍعِّزومك .ل.م.ش هاكرشو لضع
 اًطبر قفرملا أ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجتنملا عيزوتو عيب جيورتو
 اذھ نم ىنثتسيو .هالعأ امھنع هَّونملا نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالاب
 رصح دنب اھيلع يرسي الف ،فيظنَّتلا داومو ،ةَّيئاذغلا داوملا قحلملا
2339 مقر موسرملا نم ةيناّثلاو ىلوألا ةَّداملل اًقيبطت يراجِّتلا ليثمَّتلا
.هالعأ روكذملا
 تمِّظن يرصح عيزوت ةَّيقافتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
 حبصت ،تقو برقأ يف اھؤاھنإ َّمتي مل امو ،1/7/2011 يف تمربأو
 سمخ ةدمل ةيراس ُّرمتستو خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس
 نم ٌّيأ رطخي مل ام ةرتفلا سفنل اًّيئاقلت ةَّدملا هذھ ديدجت ُّمتيس .تاونس
 رھشأ6 لبق ديدجَّتلا مدع رارق بوتكم باتكب رخآلا قيرفلا نيقيرفلا
ءاھنإ قيرف ِّلكل زوجيو .ةَّيديدجَّتلا وأ ةَّيلَّوألا ةَّدملا ءاھتنا نم ّلقألا ىلع
 عم رخآلا قيرفلا ىلإ هلاسرإ ُّمتي ٍّيِّطخ راعشإ قيرط نع ةَّيقافِّتالا هذھ
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .ٍّيروف لوعفم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي1/7/2020 خيراتب ِّينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو

2020/10023  وبأ جروج نومير ةكرشنانبل
.ل.م.ش هاكرشو لضع

Shandong 
KAMA 

Automobile 
Manufacturing 

CO., LTD

 يف انيدل لَّجسملاو12/12/2018 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56772020-10-0620202021-07-09
 خيراتب ،)5677( مقرلا تحت يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا

 عِّنصملا اھتفصب ،ةَّينيّصلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذَّلاو ،9/7/2019
 نافلا تانحاشو تايافّنلا تانحاشو ةريغَّصلا تانحاّشلل َّيمسَّرلا
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ،KAMA ةكرام نم اھريغو بأ كيبلا تانحاشو
؛2018 ماعلا ذنم ايروسو نانبل يف اھل ُّيرصحلا ليكولا يھ
 خيراتب ةرداص ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب تقحلأ دقو ،12/12/2018
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي30/9/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم

2020/15306  زروتوم دارم ةكرشنيصلا
 MOURAD.ب.ت

MOTORS
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Zhejiang CHINT
Electrics Co.,

Ltd.

 يف انيدل لَّجسملاو ،1/1/2019 يف رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56792020-11-0920202021-07-12
 خيراتب ،)5679( مقرلا تحت ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 ةكرَّشلا ةَّينيصلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،12/7/2019
 ةَّيئابرھكلاChint تاجوتنمل نانبل يفً اديحوً اضَّوفمً اعِّزوم ةَّينانبُّللا
 ؛ضفخنملا رُّتوَّتلا تاذ
1/1/2019 يف ةرداص ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةداھَّشلا هذھ تقحلأ دقو .31/12/2021 ةياغلو
 ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي9/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب

2020/18775  ةرابط ةكرشنيصلا
 .م.م.ش كيناكيمورتكلإ

Tabbara Electro 
L.R.A.Mechanic S.

Ford Motor 
Company

 يف انيدل لجسملاو ،1/7/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع56872020-11-1020202021-08-19
19/8/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5687( مقرلا تحت
 تاراّيسلل ّيرصحلاو ّيمسَّرلا عِّزوملاو دروتسملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
؛نانبل يف رايغلا عطقو
 ،1/7/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلأ دقو ،31/12/2023 ةياغل حلاصو
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي4/11/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا

2020/18927  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 زروتوم .ب.ن.أ ةكرش
 ANB .ل.م.ش

MOTORS SAL

ZHEJIANG 
LANJIAN 

BIOTECHNOLO
GY CO., LTD

 انيدل لَّجسملاو ،2018 يناّثلا نيرش نم حلاّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع56902020-07-2320202021-08-22
 تحت ،22/8/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا يف
 ةَّينيّصلا ةكرشلا هبجومب تلَّكو دق تناك يذلاو ،)5690( مقرلا
 لمحت عئاضب نع نانبل يف ّيرصحلا اھليكو اھتفصب ةينانبللا ةسَّسؤملا
750 مجحInsect Aerosol تارشح ديبم :HACKER ةكرام
 ناّخسو ،ضوعبلا صارقأو ضوعبلا فئافل ،لم300 ،لم400 ،لم
؛ضوعبلا دراط ناّخَّسلاو ،ضوعبلا دراط لئاس
 يناّثلا نيرشت نم حلاص باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 قحلأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،2023 لَّوألا نيرشت ةياغلو2018
 َّنأ دكؤي23/7/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/9980  قيوسَّتلل اسيلا ةسَّسؤمنيصلا
ELISSA
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Fine Hygienic
Paper Company

 يف انيدل لجسملاو ،1/8/2017 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع56912021-02-2520202021-09-04
 ،4/9/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرَّشلا ةَّيندرألا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5691( مــقرلا تحت
 اھتاجوتنم عيب ةداعإو ،قيوستو ،داريتسال اھل يرصح عِّزومك ةَّينانبُّللا
 حرط عضوم وأ ةَّيلخادلا قوسلا ينعت يتلا تاعيبملا ةقطنم يف
ةَّيراجتلا تامالعلا لمحت يتلا كلت يھ تاجتنملا َّنإ .نانبل يف تاجتنملا
 "Lady and Baby" و ،"Baby  Fine"و ،"Fine" :ةيلاتلا
 نم البقتسم ةَّيندرألا ةكرَّشلا اھدِّدحت يتَّلا تامالعلا ءامسأ نم اھريغو
 يف عِّزوملا لبق نم اھعيزوت َّمتيل اھدحو اھريدقت قفو رخآ ىلإ تقو
؛تاعيبملا ةقطنم
 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ذافّنلا خيرات نم اھلوعفم يرسي فوسو ،)ذافنلا خيرات(1/8/2017
 .اھتاجردنملً اقفو اھناوأ لبق خَسفت مل ام ،31/12/2022 يف يھتنتو
 رھش لبق نيقيرفلا لبق نم هيلع قفَّتُيو شَقاني اھل ديدجت وأ ديدمت يأو
 دقو .تقو ِّيأ يف خسفلل ةلباق يھو .اھتَّدم ءاھتنا نم لقألا ىلع دحاو
18/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب تقحلأ
ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2021/4161  فاَّرص .ش ةكرشندرالا
CH.  .ل.م.ش هاكرشو
.SARRAF & CO

SAL

ADIENNE SA56992020-09-1720202021-09-26يف انيدل لَّجسملاو ،3/3/2016 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 خيراتب ،)5699( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

  ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،26/9/2019
 عيزوتل َّيرصحلا عِّزوملا نوكتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تنَّيع دق اھَّنأب
 mg and15 ) thiotepa: INN(® TEPADINA اھجوتنم

mg100 ؛نانبل يف
 ،3/3/2016 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ،نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا لوعفم نايرس نيح ىلإ حلاصو
 ،10/9/2020 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/13448  اھباحصأل( دامامراف ةكرشارسيوس
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO
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NATCO
PHARMA
LIMITED

 خيراتب دنھلا يف ةَّيجراخلا ةرازو نم قَّدصملا يراجتلا ليثمتلا دقع57002020-09-1720202021-09-26
 ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا يف انيدل لَّجسملاو ،28/2/2018
 دق تناك يذلاو ،26/9/2019 خيراتب ،)5700( مقرلاب ،يراجتلا
 اًّيرصح موقتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا  ةَّيدنھلا ةكرَّشلا هبجومب تضَّوف
 أ قحلملا يف ةدراولا تاجتنملل ،نانبل يف ،عيزوَّتلاو قيوسَّتلاب
)Annex A(ةيلاّتلا: ،)mg10 (Lenalidomide 
،)mg25 (Lenalidomide ، )mg15 (Lenalidomide 

mg100 (Azacitidine (؛
 ةرازو نم قَّدصم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،28/2/2018 خيراتب دنھلا يف ةَّيجراخلا
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/9/2020 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب

2020/13449  اھباحصأل( دامامراف ةكرشدنھلا
 بعص مركأ نانح
   .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO

Neon 
Laboratories 

Limited

 انيدل لَّجسملاو ،12/11/2013 خيراتب رداّصلا يراجتلا ليثمتلا دقع57012020-09-1720202021-09-26
 خيراتب ،)5701( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا يف

 ةكرَّشلا  ةَّيدنھلا ةكرَّشلا هبجومب تنَّيع دق تناك يذلاو ،26/9/2019
Arsenic اھجوتنمل نانبل يف اھل ٍّيرصحو ديحو عِّزوم ةفصب ةَّينانبُّللا

ml via-10 ml/mg1  Trioxide Injection ةمالعلا تحت 
؛"ARSITRI" ةَّيراجِّتلا
 خيراتب رداص باتك نع ةرابع وھ هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ

نيقيرفلا دحأ لبق نم هئاھنإ ىتح اًحلاص ىقبي فوسو ،12/11/2013
 ءاھنإلل لباق باتكلا اذھ َّنأ امك .رھشأ ةعبرأ لبق ٍّيِّطخ راعشإ بجومب
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،تقو ِّيأ يف ةكرَّشلا لبق نم
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي10/9/2020 خيراتب ِّينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو

2020/13450  اھباحصأل( دامامراف ةكرشدنھلا
 بعص مركأ نانح
   .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO

Norma Hellas 
s.a.

 يف انيدل لَّجسملاو ،4/6/2018 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57022020-09-1720202021-09-26
 خيراتب ،)5702( مقرلاب ،يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا

 اھَّنأب  ةَّينانويلا ةكرَّشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،26/9/2019
 َّيرصحلاو ديحولا عِّزوملا نوكتل ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا تنَّيع دق
؛طقف نانبل يف ®Norma/Colistinـل
 ،4/6/2018 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ
 ،10/9/2020 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/13451  اھباحصأل( دامامراف ةكرشنانويلا
 بعص مركأ نانح
   .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO
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BLOUNT
EUROPE S.A.

 يف انيدل لجسملاو ،5/7/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57042020-09-1020202021-09-26
 ،26/9/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 َّنأب ةَّيكيجلبلا ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5704( مــقرلا تحت
 ،قيوستو ،داريتسال نانبل يف دمتعملا عِّزوملا يھ ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 نيب ةمربملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنأبو ،Oregon تاجوتنم عيزوتو
؛ةحلاص يھ8/11/2013 خيراتب نيقيرفلا
 يف ةخَّرؤم دمتعم عِّزوم ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم رارقإب ةقحلمو5/7/2019
 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي8/9/2020
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ

2020/12852  نابعشو لمج ةكرشاكيجلب
.م.م.ش ةدودحملا

JOHNSON 
Elettrodomestici 

S.r.l

 دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف انيدل لجسملا يراجتلا ليثمتلا دقع57172020-12-0920202021-11-21
 ،)5717( مــقرلا تحت ،21/11/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا
 ةلاكو ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تحنم دق تناك يذلاو
 ةلاكولا هذھ َّنإ ؛نانبل يف "JOHNSON" تاجتنم عيبل ةَّيرصح
 ،1/1/2019 نم ًءادتبا أدبت تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص ةَّيرصحلا
؛31/12/2023 ةياغلو
 يف يرصح عزومو ليكو باتك نع ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ
 خيراتب يزيراف يف ةراجِّتلاو ةعانِّصلا ةفرغ نم قَّدصم نانبل

 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلمو ،17/4/2019
 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي24/12/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

2020/24417  ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرشايلاطيا
 El   .م.م.ش

Montazah 
.Commercial Co

LLC
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Husqvarna
Motorcycles

GmbH

 Husqvarna ةكرش عم تَمربأ ٍّيرصح داريتسا ةَّيقافِّتا57192020-12-2920202021-12-04
Motorcycles GmbHتاجاّرَّدلل َّيرصحلا عِّزوملا اھتفصبو 

 ،عراوَّشلا يفو)road-off( ةرعولا تاقرُّطلا ىلع ريست يتَّلا ةَّيراّنلا
KTM لبق نم ةعَّنصملا( اھسبالمو ،اھتاراوسسكأو ،اھرايغ عطقل امك

 AG، تاكرش ةعومجم وأ HUSQVARNA/KTM(، يھو 
 صاخلا  لجسلا يف انيدل ةلَّجسمو ،12/6/2019 يف ةخَّرؤم
 مــقرلا تحت ،4/12/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب
 ىلإ  ةَّيواسمِّنلا ةكرَّشلا اھبجومب تدھع دق تناك يتَّلاو ،)5719(
 تاراوسسكألاو رايغلا عطقو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا داريتسا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
 .نانبل يفHUSQVARNA ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا سبالملاو
 .ةدافإلاب اًطبر قفرملا1 قحلملا يف ةجردملا كلت يھ تاجتنملا َّنإ
 تاليدعت ءارجإ عِّنصملا وأ/و هالعأ ةروكذملا ةَّيواسمِّنلا ةكرَّشلل ُّقحي
 اًضيأ تاجتنملا نَّمضتت .تاجتنملا ىلع تانيسحت وأ ةَّينقت تاراكتبا وأ
 يف .ةَّيفاضإلاو ةقحاللاو ةديدجلاو ةَّيلبقتسملا ةَّيواسمِّنلا ةكرَّشلا تاجتنم
؛تاجتنملا هذھ لمشيل اًّيئاقلت1 قحلملا دَّدميس ةلاحلا هذھ
 يف ةخَّرؤم ٍّيرصح داريتسا ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ

 دنع ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،13/6/2019 يف ةعَّقومو ،12/6/2019
 يف .31/12/2020 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت
 دَّدجت ،لقألا ىلع رھشأ3 لبق ٍّيِّطخ ءاھنإ راعشإ ِّيأ ميلست َّمتي مل لاح
 ةَّدم رھشأ3 ،ماع َّلك ُّيونَّسلا ديدمَّتلا( يفاضإ رھش12 ةَّدمل ةَّيقافِّتالا
 دروتسملا عضي نأ ٍّيمتح طرشب ةَّيقافِّتالا هذھ تَمربأ دقو .)ءاغلإلا
 رجتم ةمظنأ ،ةَّصاخلاHUSQVARNA تاودأل ىندأ ةًّيبلط

HUSQVARNAعيقوت دعب اًروف ةَّيجراخ ةھجاو تامالعو 
 نم نيرھش لالخ طرَّشلا اذھ قَّقحتي مل لاح يف .هراّجت ىلإ اھريرمتو
 ُّقح رَّثأتي الو .ةلطاب ةَّيقافِّتالا رابتعا ىلع ناقيرفلا قفاوي ،عيقوَّتلا
 ،راعشإلا ةَّدم مارتحا نودب ىّتح ،اًّيئانثتسا ةَّيقافِّتالا ءاھنإب نيقيرفلا
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .ٍّمھم ببسل
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي23/12/2020 خيراتب ينانبُّللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو

2020/24339  رطاخ وب .ن.ا ةكرشاسمنلا
 SOCIETE .ل.م.ش

BOU . N. A
KHATER SAL
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BSN medical
(Pty) Ltd

 يف انيدل لجسملاو ،9/10/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57202020-12-1020202021-12-04
 تحتو ،4/12/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا لجسلا
 بونجلا ةكرشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5720( مقرلا
 اھتاجوتنم داريتساب ةضَّوفم ةكرش يھ  ةينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيقيرفأ
 Araco                            لالخ نم نانبل يف اھعيزوتو

C.N.S.. تاجتنملا نم ةعِّونتملا ةعومجملا لمشتو: ،Gypsona
،Dynacast، Elastocrepe، Stockinette، Soffban

Coverplast، Leukosan، Cuticell، Leukomed، 
 ةَّيِّلظملا ةَّيراجِّتلا تامالعلا تحت جردنت اھُّلكو ،Leukoplastو
 ،Jobst، Cutimed، Delta، Actimove :ةيلاّتلا
؛Leukoplastو
 قحلأ دقو  ،9/10/2019 يف خَّرؤم باتك وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 َّنأ دكؤي9/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دھعتب
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2020/22136  بونج ةيروھمج
ايقيرفا

 هاكرشو يتكوب داؤف ةكرش
)وكيتكوب( .ل.م.ش

Wacoal 
America, Inc.

 يف انيدل لجسملاو ،14/6/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57222021-03-1620202021-12-11
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

ةكرَّشلا هبجومب تدافأ يذلاو ،)5722( مــقرلا تحت ،11/12/2019
 ،داريتسال ةيرصحلا قوقحلا كلمت ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب ةَّيكريمألا
 قوقحلا اھل َّنأبو ،اھلاحم يف اھب ةَّصاخلا تامالعلا عيبو ،عيزوت
 اھتامالعل ةدئاعلا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا تاجوتنم عيزوتب ةَّيرصحلا
؛طسوألا قرشلا ةقطنم يف نيرخآ ةئزجت راجتل ةَّيراجتلا
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ،14/6/2019
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي9/3/2021 خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو

2021/5806  ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمألا

 .ل.م.ش بورغ .ك ةكرش
L.A.GROUP S. K.
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Caterpillar
SARL

 يف انيدل لجسملاو ،30/7/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57232020-12-1720202021-07-30
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تدافأ دق تناك يذلاو ،)5723( مــقرلا تحت ،11/12/2019
 عيب ةَّيقافتا ةَّينانبللا ةكرشلا عم تمربأ اھَّنأب ةَّيرسيوسلا ةكرشلا هبجومب
 ةقِّلعتملا تامدخلاو عطقلاو تاكرحملل عيزوت ةيقافتاو تالآلل تامدخو
 ةَّفِّضلاو ،ندرألاو ،نانبل نمض ® Cat تاجتنم ةمدخو عيبب
؛ةَّزغ/ةَّيبرغلا
 ًءادتباو .30/7/2019 يف ةخَّرؤم ةدافإ وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
ديحولا عزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةينانبللا ةكرشلا َّنإف خيراتلا اذھ نم
 يضارألا يف ةيرسيوسلا ةكرشلا عم تايقافتا مربأ يذلا ضَّوفملا
 خيرات نم نيتنس ةَّدمل ةحلاص ةدافإلا هذھ نوكتو .هالعأ ةروكذملا
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،اھرادصإ

 يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي16/12/2020
.ةمئاق تلاز ام ةدافإلا هذھ اھعوضوم

2020/22840  دالج تزع.م ةكرشارسيوس
.ل.م.ش هدالوأو

 نب يليق دمحم ةسَّسؤم
دمحم

 يف انيدل لجسملاو ،14/8/2019 يف  مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع57252020-12-1420202021-12-13
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5725( مــقرلا تحت ،13/12/2019
 ةفصب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةسَّسؤملا ةَّيروّسلا ةسَّسؤملا هبجومب
 ليمجَّتلا داوم نم اھتاجتنم عيمج عيزوتو عيب ىَّلوتي ٍّيرصح ليكو
 يسوجJUICY BEAUTY َّيراجِّتلا راعِّشلا لمحت يتَّلا ةنيّزلاو
؛نانبل يف يتويب
 يف مربم ِّيرصح عِّزومو ليكو نييعت دقع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 خيرات نم اًرابتعا أدبت اًّماع نيرشعو ةسمخ ةَّدملو ،14/8/2019
 قافِّتا مربي مل ام ،30/5/2044 خيراتب اًمكح يھتنتو ،1/6/2019
 دقو .ىرخأ تارتفل اھديدمت وأ اھديدجت ىلع نيدقاعتملا نيب ام ٌّيِّطخ
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب دقعلا اذھ قحلأ

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/12/2020
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم

2020/22268 دعسم جروج ةسَّسؤمايروس
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ISIS PHARMA
GmbH

يتَّلاوISIS PHARMA GmbH ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع57262020-12-0320202020-12-13
 ةَّيدلجلا ةيانعلا تاجتنم تاكرام فلتخم عيزوتو قيوستب موقت
 انيدل لجسملاو ،27/10/2017 يف  خَّرؤملا ،ليمجَّتلا تارضحتسمو
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5726( مــقرلا تحت ،13/12/2019
 اھعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيرسيوّسلا ةكرشلا هبجومب
:ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل نانبل يف َّيرصحلا
- BODYTONE WHITE
- WHITE4 UNITONE 
- WHITE ADVANCED4 UNITONE ؛
 يف ةخَّرؤم ةَّيرصح ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نيب مربملا دقعلا ةَّيحالص ةَّدم لالخ ةحلاصو ،27/10/2017
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةداھَّشلا هذھ تقحلأ دقو ؛هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/12/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتَّلا نيقرفلا نيب

2020/21333  .ل.م.ش سكديم ةكرشارسيوس
MEDEX sal

ISISPHARMA 
France

 ،  ISISPHARMA France ةكرش عم يراجتلا ليثمتلا دقع57272020-12-0320202021-12-13
 ةَّيدلجلا ةيانعلا تاجتنم تاكرام فلتخم عيزوتو قيوستب موقت يتَّلاو
 انيدل لجسملاو ،27/10/2017 يف  خَّرؤملا ،ليمجَّتلا تارضحتسمو
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا يف

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5727( مــقرلا تحت ،13/12/2019
 اھعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيرسيوّسلا ةكرشلا هبجومب
 نيتحئاللا يف اھركذ دراولا تاكراملاو تاجتنملل نانبل يف َّيرصحلا
؛اًطبر نيتقفرملا
 يف ةخَّرؤم ةَّيرصح ةداھش نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نيب مربملا دقعلا ةَّيحالص ةَّدم لالخ ةحلاصو ،27/10/2017
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةداھَّشلا هذھ تقحلأ دقو ؛هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا
 ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/12/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتَّلا نيقرفلا نيب

2020/21337   .ل.م.ش سكديم ةكرشاسنرف
MEDEX sal
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LABORATOIRE
C.C.D. S.A.S.

 يف انيدل لجسملاو ،23/12/2018 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57282020-12-0320202021-12-13
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

 تنَّيع دق تناك يذلاو ،)5728( مــقرلا تحت ،13/12/2019
 اھعِّزوم هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيسنرفلا ةكرشلا هبجومب
 عيزوَّتلا دقعل اًقفو ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل نانبل يف َّيرصحلا
:هالعأ نيَروكذملا نيقيرفلا نيب عَّقوملا

Bactigyn Gyndelta
Biovisol Bioamer Vernis Amer Gyndelta Prim

Hominicé Biovisol Dissolvant Doux Vitamin
éBiovisol Soin Fortifiant Durcisseur Suractiv

Menocia
Croissance Mycoress-Biovisol Soin Opti

Oligobs 1 en 7 Biovisol Soin Premium 
Allaitement

Oligobs Grossesse7 Feminic 
Oligobs Grossesse Fer8 Feminic 

F. aéFeminic Lingettes Oligobs Procr
M. aéminic U Oligobs ProcréF

Gynalpha Fort Orogyn
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 اذھ قحلأ دقو  ،31/12/2021 ةياغل حلاصو ،23/12/2018
2/12/2020 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاكلا ىدل قدصم دھعتب باتكلا
 ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي
.ةمئاق تلاز

2020/21323   .ل.م.ش سكديم ةكرشاسنرف
MEDEX sal
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RIEMANN &
CO. A/S

 يف انيدل لجسملاو ،23/11/2017 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57292020-12-0320202021-12-13
 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا

  ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ يذلاو ،)5729( مــقرلا تحت ،13/12/2019
 خيراتب ةعَّقوملا ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا ماكحأ َّنأب ةَّيكرامناّدلا

 ىلإ ةفاضإلاب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرَّشلا نيبو اھنيب2/9/1996
 خيراتب ،نيقيرفلا نيب اًضيأ عَّقوملا ،ةَّيقافِّتالا هذھل "1 مقر ليدعَّتلا"
 تدَّكأ هيلعو .امھنيب لوعفملا ةيراس ىقبت ،2 قفرملاو ،9/9/2014
 .ل.م.ش سكديم ةكرش َّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّيكرامناّدلا ةكرَّشلا

MEDEX salقَّلعتي ام يف نانبل يف َّيرصحلا اھعِّزوم يھ 
 قُّرعَّتلل ةَّداضملاRIEMANN تاجتنم ةعومجمب

PERSPIREX/ETIAXILةيلاّتلا:
- ETIAXIL Hand and Foot Lotion
- ETIAXIL Comfort
- ETIAXIL Original
- ETIAXIL Strong
- PERSPIREX Hand and Foot Lotion
- PERSPIREX Comfort
- PERSPIREX Original
- PERSPIREX Strong
 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصمو ،23/11/2017
 اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2/12/2020
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2020/21332   .ل.م.ش سكديم ةكرشكرامندلا
MEDEX sal

HOCO 
TECHNOLOGY 
DEVELOPMEN
T (SHENZHEN) 

CO., LTD

 يف انيدل لَّجسملاو ،28/5/2019 يف مربملا يراجتلا ليثمتلا دقع57302020-06-0320202021-05-27
 تحت ،19/12/2019 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
 ةَّينيّصلا ةكرشلا هبجومب تطعأ دق تناك يذلاو ،)5730( مقرلا
 ،طقف نانبل لخاد ةلمجلاب ِّيرصحلا عيزوَّتلا يف نذإلا ةَّينانبللا ةكرشلا
؛اھتاكرامو اھتاجتنم جيورت يف َّقحلا هتحنمو
 يف ةمربم ٍّيمسر عِّزوم ةَّيقافِّتا نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 نيقيرفلا الك لبق نم اھعيقوت دنع ،اھلوعفم يرسيو28/5/2019
 ،27/5/2020 ىلإ28/5/2019 خيرات نم ًءادتبا ،لوصألا بسح
 لاسرإ َّمتي مل ام ،ةَّيحالَّصلا ءاھتنا دنع ىرخأ ةنس ةَّدمل اھديدمت نكميو
 َّنأ نَّيبت اذإ ،ةَّيقافِّتالا هذھ لوعفم نايرس ءانثأو .فلاخم ٍّيِّطخ راعشإ
 رخآلا قيرفلل ُّقحي ،اھيلع صوصنملا طورّشلا كھتنا دق نيقرفلا دحأ
 ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اھخسف
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي11/5/2020 خيراتب
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

2020/6693  زيك ربرب ّلحملانيصلا
BARBARKEYS
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MAZDA
MOTOR

CORPORATIO
N

 MAZDA MOTOR ةكرش عم تَمربأ ةَّيقافِّتا57312020-12-2920202021-12-26
CORPORATION)ام يف اھيلإ راشملاو ،ةَّينابايلا ةَّيسنجلا نم 

  لجسلا يف انيدل تلِّجُسو ،16/8/2019 خيراتب ،)عِّنصملاب يلي
 تحت ،26/12/2019 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا
 ىلع ةَّينابايلا ةكرَّشلا اھبجومب تقفاو دق تناك يتَّلاو ،)5731( مــقرلا
 نم ةدَّدحم جذامن يھو ،CBU تاراَّيس ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ديوزت
يف ةدَّدحملاو ،لماكلاب ةزھاجلاو ةعَّنصملا ،ةديدجلاMAZDA تاراَّيس
 ّمتي يتَّلاو ةدافإلابً اطبر قفرملا)Addendum A()أ( قحلملا
 لبق نم ةعَّنصملا تاراّيَّسلا نَّمضتت يتَّلاو ،عِّنصملا لبق نم اھديوزت
يف اھديدحت َّمت امك عِّنصملا لبق نم نينَّيعملاو نانبل جراخ نم نيعِّنصم
 عطق يأ اھعطقو ،هالعأ هيلإ راشملا)Addendum A()أ( قحلملا
 ،CBU تاراّيسل عِّنصملا اھنِّمؤي يتَّلا تاودألاو مزاوَّللا ،ليدبتلا
CBU تاراَّيس عيبب عِّزوملا دَّھعتيو .نانبل نمض اھعيب ىلإ راصيل
 موقتو .صاخلا هباسحلو هتَّيلوؤسم ىلع كلذو ،نانبل نمض اھعطقو
 ةكرش يھو ،رِّدصملا ،.Ltd.CHATANI & CO. T ,  ةكرش
 .عِّنصملا ةقفاومب عِّزوملا ىلإ اھعطقوCBU تاراَّيس ريدصتب ،ةَّيناباي
 تاراَّيس ميلستو ريدصتو عيب عِّنصملل قحي هَّنأ ىلإ ةراشإلا عم

MAZDAرخآ صخش ِّيأ لالخ نم وأ ةرشابم ةقيرطب ،نانبل يف 
 نم ةعبارلا ةرقفلا يف نيدَّدحملا صاخشألا نم ِّيأل رِّدصملا مھيف نمب
 نود ،هالعأ مھيلإ راشملا ءاقرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا نم ةيناثلا ةَّداملا
 يف ةَّيقافتالا هذھ تَمِربأ دقو .عِّزوملا هاجت قح يأ هيلع بترتي نأ

 يھتنتل1/9/2019 نمً اءدب تاونس3 اھتَّدم نوكتو ،16/8/2019
 لبق نمً اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ً؛انمض امھالكو ،31/8/2022 يف
 لدعلا بتاك ىدل قدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .قيرف يأ
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي23/12/2020  خيراتب ينانبللا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو

2020/24337  رطاخ وب ن .أ ةكرشنابايلا
 .ل.م.ش

BOUKHATER.N.A
L.A. S.

MEDICUS S.A.57382021-03-2220212022-02-17يف انيدل لجسملاو ،9/10/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع 
 ،17/2/2020 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
ةَّينانويلا ةكرشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5738( مــقرلا تحت
 :جوتنملا عيزوتل اھل ُّيرصحلا عِّزوملا يھ ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب
)ml Vial ORLOBIN2/mg500Injection ) Amikacinيف 
؛نانبل
 ،9/10/2019 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعا روكذملا دقعلا َّنإ
 ةيراس نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنأ املاط حلاص وھو
 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قدصم دھعتب قحلمو ،لوعفملا

 اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دكؤي15/2/2021
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ

2021/6244  اھباحصأل( دامامراف ةكرشنانويلا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO
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Wockhardt UK
Limited

 يف انيدل لجسملاو ،22/10/2019 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57392021-03-2220212022-02-17
 ،17/2/2020 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةكرشلا هبجومب تنلعأ دق تناك يذلاو ،)5739( مــقرلا تحت
 عِّزوملا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنأب ةَّيناطيربلا
 اھركذ دراولا ةَّينالديَّصلا تاجتنملا عيزوتل اھلبق نم نَّيعملا ُّيرصحلا
:نانبل يف هاندأ
• 10ml ampoules x 1% 5Protamine sulphate 

Prosulf((
• ml ampoule x/iu1500Hyaluronidase 

Hyalase(10(
• 10ml ampoule x 5ml /iu10Heparinised saline 

Hepsal((
 نيح ىلإ حلاص وھو ،22/10/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو
 تاجتنملا ًةلماش نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا لوعفم نايرس
 قَّدصم دُّھعتب هالعأ هيلإ راشملا باتكلا قحلأ دقو .هالعأ اھركذ دراولا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي15/2/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا

2021/6245  اھباحصأل( دامامراف ةكرشارتلكنا
 بعص مركأ نانح
 .ل.م.ش)اھؤاكرشو

PHARMAMED
HANAN AKRAM (

SAL) SAAB & CO

TM.P. S.p.A.- 
Termomecanica 

Pompe

 يف انيدل لَّجسملاو ،22/4/2015 يف خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57492021-05-3120212022-02-28
 تحت ،28/2/2020 خيراتب يراجتلا ليثمتلا دوقعب صاخلا ِّلجسلا
ةَّينانبللا ةكرشلا ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تنَّيع يذلاو ،)5749( مقرلا
 تامدخو ،رايغ عطقو ،ةديدج تاّدعم ديروتل ّيراجِّتلا اھلِّثمم ةفصب
؛EDL قوّذلا ديلوت ةَّطحم عورشم حلاصل
 ؛22/4/2015 يف خَّرؤم باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
 َّنأ دِّكؤي ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو
 تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2021/11695  كيتوريب ةسَّسؤمايلاطيا
BUROTEC
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AVTOVAZ
PJSC

 يف انيدل لجسملاو ،20/11/2019 يف  خَّرؤملا يراجتلا ليثمتلا دقع57582021-05-0620212022-05-08
 ،8/5/2020 خيراتب يراـــجتلا ليثمتلا دوـــــــــقعب صاخلا  لجسلا
 ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ دق تناك يذلاو ،)5758( مــقرلا تحت
 ،داريتسال يرصحلا عِّزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا َّنأب
 تاراّيسوAVTOVAZ تاجوتنمل عيبلا دعب ام تامدخو ،عيزوتو

LADAرايغ عطقو تاراّيس عيبب ةضَّوفم يھو ،نانبل يف LADA
 عيزوتلا ةَّيقافِّتال اًقبط ،نيدمتعملا اھيعزوم ربع وأ ةرشابم نانبل يف
 قحلملاو ،30/6/2015 يف هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملا
؛22/3/2018 خيرات ةَّيقافِّتالا هذھل1 مقر
 يف خَّرؤم ضيوفت باتك نع ةرابع وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ

 ةَّيقافِّتا تقحلأ دقو .رخآ راعشإ ىتح اًحلاص ىقبيو ،20/11/2019
30/6/2015 يف هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملا عيزوتلا
 َّنأ دِّكؤي5/5/2021 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب
 تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا
.ةمئاق

2021/10219  سنوي ينماسر ةكرشايسور
.ل.م.ش تاراَّيسلل
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