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٥٥٣٩

١٣-٠٧-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-٠٧-٢٠١٩ ةياغل حلاص Česká zbrojovka a.s. ةكرشلا مسا

ةيكيشتلا ةيروھمجلا ةكرشلا ةيسنج

Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, the Czech Reublic ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،وّنس ةيانب ،ةبطيصملا ىطو عراش ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
٠١/702000 يراجتلا لثمملا ناونع

)1022300( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ليكوك

ليثمتلا عون
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش زنشويلوس يتيرويكس دنا سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرش
Metropolitan Defense and Security Solutions

L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 قافِّتالاب هديدمت نكمي اھدعب ،٣١/12/2019 ةياغل اًحلاص ىقبيو ،هرادصإ خيرات نم ءادتبا هلوعفم يرسيو ،٢٠/5/2018 ريف خَّرؤم ضيوفت باتك
.لدابتملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/٩٢٧٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٧٦

٢٦-١٠-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-١٠-٢٠١٩ ةياغل حلاص PIAGGIO & C. S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Viale Rinaldo Piaggio, 25-56025 Pontedera (PI) - Italy ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)51396( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 :يلي امك اھركذ دراولاو ،تاقحلملاو تانوكملا ،ةلصلا تاذ رايغلا عطق لمشتو تابكرملا يھ تاجتنملا َّنإ
MOTO GUZZI، ®DERBI، ®APRILIA، ®GILERA، ®VESPA، ®PIAGGIO®.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MOTO، ®DERBI، ®APRILIA، ®GILERA، ®VESPA، ®PIAGGIO :يلي امك
GUZZI®

ةكراملا

.L.A.BOUKHATER S.N.A .ل.م.ش رطاخ وب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/888298 :.ـھ ،70423 :.ب.ص ،رطاخوب ةيانب ،ماعلا عراَّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٠-٠١-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 ةياغل نم تاونس ثالث ةَّدمل ليعافملا عيمجب ةذفان ُّرمتستو)يلعفلا خيراَّتلا(١/5/2018 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تَمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
نم ٍّيأل ُّقحي ،لاح ِّيأ يف .ةَّيقافِّتالا هذھل ينمض ديدجت ُّيأ ىنثتسيو ،نيقيرفلا نيب ةحيرص ةلدابتم ةقفاوم بجومب طقف اھديدجت نكميو ،12/2020/٣١
.اھناوأ لبق ةَّيقافِّتالا هذھ خسف نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٤١٥٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٧٧

٢٦-١٠-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-١٠-٢٠١٩ ةياغل حلاص Bajaj Auto Limited ةكرشلا مسا

Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune, India ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم
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دنھلا ةكرشلا ةيسنج

ةيلاّتلا تازارِّطلاب ةدودحم)CKD( وأ)SKD( يفThree Wheelersو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا يھ تاجوتنملا َّنإ
:اھرايغ عطقو
Three Wheelersةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا

DominarS Compact Petrol4RE
PulsarRE Maxima Cargo Diesel

Discover
15V

Boxer

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.Bikes S.N.A .ل.م.ش سكياب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،AN BOUKHATER ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/888298 :.ـھ ،٧٠٤٢٣ يراجتلا لثمملا ناونع

)2028830( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفم عِّزومك

ليثمتلا عون

 ةنسل لوعفملا ةيراس ىقبتو)١/1/2018 يف يأ( نايرَّسلا خيرات نم تأدب اھَّنأ ربتعت وأ/و أدبتو ،٩/2/2018 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد عيزوت ةَّيقافِّتا
 ةدَّدجم ةَّيقافِّتالا هذھ ربتعت ال ،هالعأ ةدَّدحملا ةَّدملا ةياھن يف .اھدونب قفو ةروكذملا ةَّدملا ءاھتنا لبق تقو ِّيأ يف تھتنا اذإ الإ نايرَّسلا خيرات نم ةدحاو
.تقو ِّيأ يف اھؤاھنإ قيرف ِّيأل نكميو .ببس ِّيأل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٤١٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٧٨ ليجستلا مقر

٠٥-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Boiron S.A. ةكرشلا مسا

2 avenue de l’Ouest Lyonnais - CS 50101-69510 Messimy - France ناونعلا
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٠٥-١١-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج نومير ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

كيتوسامرافلاو ةيودألا داريتسإ يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكّدلا ،نانبل لبج ،نانبل
01/201000:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)69317( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٥-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٢٦/6/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٤٩٠٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٧٩ 12F, No. 189, Kang Chien Rd., Taipei, 114, Taiwanليجستلا مقر ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٠٥-١١-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

٠٥-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص ROSSMAX INTERNATIONAL LTD ةكرشلا مسا

ناويات ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Rossmax
ةكراملا

.L.R.A.ASTON S .م.م.ش نوتسآ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،155 :.ب.ص ،نيمساي ةيانب ،OPTIMAL BUILDING DOHA عراش ،فوّشلا ،نانبل لبج ،نانبل
05/812850:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)2050478( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٨-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون

 لبق رھشأ٣ ةلھم نمض ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت بجيو .نيتنس نم ةَّيلَّوأ ةَّدمل ُّرمتستو٢٨/9/2018 نم ًءادتبا ةذفان تحبصأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
.ءاھنإل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ديدجَّتلا يف هتَّين نع هيف رِّبعي اًّيِّطخ اًراعشإ رخآلا قيرفلا ىلإ نيقيرفلا دحأ يطعي دقو .اھئاضقنا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٥٧٢٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٥٨٠

٠٦-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٦-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Brighton Cromwell LLC. ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

111 Canfield Ave. Building C Randolph, NJ 07869 ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،14-/5448 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نامَّزلا جرب ةيانب ،امور عراش ،عئانّصلا ،توريب ،نانبل
٠١/739852 يراجتلا لثمملا ناونع

)67577( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-١٠-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

7



HUMVEE عطقل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 ةيصوت)هاكرشو ليمجلا دمحم( ةَّيراجِّتلا)2( لياتنكرم ةكرش
ةطيسب

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجِّتلا)2( لياتنكرم ةكرش ديوزت ىلإ فدھي باتكلا اذھ َّنأب هالعأ ةروكذملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هبجومب اًضيأ تدافأ ،١٤/8/2018 يف خَّرؤم باتك
AM ةكرشل ّيلوَّدلا ّيرصحلا عِّزوملا يھ .Brighton Cromwell LLC ةكرش َّنأبو ،ةَّيلصأ عطقب ةطيسب ةيصوت)هاكرشو ليمجلا دمحم(

Generalعطقل HUMVEEاًّيلود نيعِّزوم نييعتب ةلَّوخم اھَّنأو.

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٥٠٧٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨١

٠٧-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص GENERAL MOTORS OVERSEAS
DISTRIBUTION LLC

ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

State of Delaware, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle, Delaware, United States of America

ناونعلا

رايغلا عطقو تاراّيسلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)22368( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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)ةعمتجم تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تابكرملا( تاجتنملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

GMC ةَّيراجِّتلا تامالعلا تحت
ةكراملا

.ل.م.ش تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،2737LI- :ب.ص ،تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةيانب ،حاّيّشلا رافلوب ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل :
01/273333 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا يراجتلا لثمملا ناونع

٢٨-٠٤-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھليكو ةفصب

ليثمتلا عون

 ماكحأ ىلع ًءانب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا اھب لمعلا يرسيو ،)ذافَّنلا خيرات(١/7/2018 يف تَمِربأ ليكولا تامدخو تاعيبم ةَّيقافِّتا
 نيفرَّطلا نم ٍّيأل زوجيو .2023 ناريزح٣٠ خيرات ىّتح لماك لكشب ةذفانو لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتس ،١٤ ةَّداملا بجومب ةركبملا ءاھنإلا
 كلذ َّلقي الأ ىلع .راعشإلا يف دَّدحملا خيراّتلا يف اًذفان ةَّيقافِّتالا ءاھنإ نوكيو .ٍّيِّطخ راعشإ بجومب ببس نود هل مئالم تقو ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ
 ليدعتل٢٣ قحلملاب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اًّيِّطخ نافرَّطلا اھيلع قفَّتي دق رصقأ ةَّينمز ةَّدم ِّيأ وأ ،راعشإلا مالتسا دعب اًرھش رشع ينثا نع خيراّتلا
.2-1-5 ةديدجلا ةَّداملا ةفاضإلو اھتَّمرب2-1-١ ةَّداملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٥٥٤٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٢

٠٧-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص HEBEI HUIKE STEEL PIPES CO., LTD ةكرشلا مسا

XIWANG NEW DISTRICT OF MENGCUN HUI AUONMOUS COUNTY, 
CANGZHOU CITY, HEBEY PROVINCE, CHINA

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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نيصلا ةكرشلا ةيسنج

HEBEI HUIKE ةنفلغملاو ةسلسلاو ءادوَّسلا بيبانألل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

بيبح يبأ سايلإ ّتالحم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،1205 :يديربلا زمَّرلا ،80-230 :ب.ص ،صعاجم ةيانب ،ماعلا عراّشلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/260906:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)472( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٢-٠٩-١٩٦٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملاو ليكولا

ليثمتلا عون

 لالخ نم لدابتملا قافِّتالاب هؤاھنإ ِرجي مل ام30/5/2023 ةياغلو1/6/2018 نم ًءادتبا تاونس٥ ةَّدملً اروف حلاص ،٥/7/2018 يف خَّرؤم باتك
ً.اموي٣٠ ةرتفل راعشإ ءاطعإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٥٨٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٣ ليجستلا مقر

١٢-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH

ةكرشلا مسا

Europaalee 17, 30855 Langenhagen, Federal Republic of Germany ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٢-١١-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

DEVELOP ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت١٫١ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجتنملل
:ةلدابتم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل ةلباقو ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا نَّوكتت
 ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ-أ

DEVELOPاًّيرھش اھعيزوت ُّمتيو اھرِّفوي يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب دِّروملا موقي يتَّلاو 
 جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح نم عزوملا ىلإ دِّروملا اھمِّدقي يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا ىلإ ةفاضإلاب
.ةبوتكملا
.)اًطبر نيقفرملا()ّيرصح ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و١،١ نيقحلملا يف ةروكذم يھ امك
 ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا-ب
 ةرقفلا يف روكذم وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو
ساسأ(2,1و1,1 نيقحلملا يف ةجردملاوDEVELOP ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت اھعيبب دِّروملا موقي يتَّلاو)هالعأ
.)ّيرصح ريغو يرصح
.)يرصح ريغ ساسأ ىلع(٢،١قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

DEVELOP
ةكراملا

CopyTech SAL .ل.م.ش كتيبوك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

عيزوتلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-316 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،موكلوھ ةيانب ،رھَّنلا شينروك ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل
٠١/682000 يراجتلا لثمملا ناونع

)72894( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-٠٢-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو١/4/2018 يف اھلوعفم ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا
 نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةثالث لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا راطخإ هيلعف
 اًيراس ُّلظيو ،١/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم ءاھتنا
.ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ31)أ( :ىَّتح

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٦٠١٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٥٨٤

١٢-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH

ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Europaalee 17, 30855 Langenhagen, Federal Republic of Germany ناونعلا

عيزوتلاو ةّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-316 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،موكلوھ ةيانب ،رھَّنلا شينروك ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل
٠١/682000 يراجتلا لثمملا ناونع

)72894( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-٠٢-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

12



 .١٫١ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجتنملل
:ةلدابتم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب رييغتلل ةلباقو ،ةيلاتلا دونبلا نم تاجتنملا نَّوكتتو
KONICA ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةعَّنصملا)MFP( فئاظولا ةدِّدعتملا تاعباّطلاو تاعباّطلاو ،خسَّنلا تالآ -أ

MINOLTAاكينوك ةكرش اھرِّفوت يتَّلا راعسألا ةمئاق يف دَّدحم وھ امك اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت يتَّلاو 
 نم عزوملا ىلإ ةكرَّشلا هذھ اھمِّدقت يتَّلا تالآلا هذھل ةدعاسملا ةزھجألا ىلإ ةفاضإلاب اًّيرھش اھعيزوت ُّمتيو اتلونيم
.ةبوتكملا جذامَّنلا يف رخآ ىلإ نيح
.)اًطبر نيقفرملا()ّيرصح ريغو ّيرصح ساسأ(2,1و١،١ نيقحلملا يف ةروكذم يھ امك
 ّيئوَّضلا لصوملا ،ربحلا ،خسَّنلا قاروأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةَّيكالھتسالا تاجتنملا -ب
 ةرقفلا يف روكذم وھ امك( اھمادختساو ةزھجألا هذھل اًصيّصخ ةعَّنصملاو ةمَّمصملا ىرخألا ةَّيكالھتسالا داوملاو
 نيقحلملا يف ةجردملاوKonica Minolta ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت اھعيبب اتلونيم اكينوك ةكرش موقت يتَّلاو)هالعأ

.)ّيرصح ريغو يرصح ساسأ(2,1و١،١
.)يرصح ريغ ساسأ ىلع(٢،١قحلملا يف ةجردملا ةَّيفاضإلا تاجتنملا -ج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Konica Minolta
ةكراملا

CopyTech SAL .ل.م.ش كتيبوك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

،اھديدجتب نيقيرفلا دحأ بغر اذإ هَّنأ ذإ ؛اھديدجت َّمتي مل ام2021 راذآ31  ىتح ةحلاص ىقبتو١/4/2018 يف اھلوعفم ىرسو تَمِربأ  عيزوت ةيقافتا
ءاھتنا نم دحاو رھش لبق ًةباتك نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ ةَّتس لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا راطخإ هيلعف
)أ( :ىَّتح اًيراس ُّلظيو ،١/4/2018 خيراتب هلوعفم ىرس ،اھدونب ضعب نم لَّدع ،ليدعتب تقحلأ دقو .يروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق يھو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم

.ةَّيقافِّتالا ءاھنإ وأ ءاھتنا)ب( وأ ؛2021 راذآ٣١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٦٠١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٥

١٩-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٩-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP
MOTOR CO., LTD.

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

No. 633, East of Jinshan Road, Panyu District, Guangzhou, China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2026499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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تابكرم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

GAC MOTOR
ةكراملا

BAZERJI MOTORS .ل.م.ش زروتوم يجرزاب ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،1816 :.ب.ص ،ّيضرألا قباّطلا ،ينارمّسلا ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/484402 يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠٨-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

 عضخيسو ،9/4/2021 ةياغلو1/1/2018 نم اًرابتعا نيقيرفلا نيب ةعَّقوملا ةَّيساسألا ةَّيقافِّتالل اًقفو حلاصو١/6/2018 يف خَّرؤم ضيوفت باتك
.ةَّيقافِّتالا يف ةلَّصفملا داوملل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٦١١٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٦ ليجستلا مقر

٢٦-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Jeunesse Global Holdings, LLC ةكرشلا مسا

650 Douglas ave. Suite 1040 Altamonte Springs, FL 32714 ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٦-١١-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .م.م.ش ةَّماعلا ةراجّتلل لانويشانرتنا سورومالغ ةكرش
C.L.Glamorous international general trading L.

يراجتلا لثمملا مسا

ةماعلا ةعانصلاو ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،1500 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،يدرجلا ةيانب ،ةّبقلا عراش ،تافيوّشلا ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل
05/531716:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)204974( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-٠١-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا ليكولا

ليثمتلا عون

 عم دقاعَّتلا ىلع ةَّيكريمألا ةكرَّشلا تقفاو ثيح ،٢/8/2013 خيراتب ،)Exclusive Stockist Agreement( يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا تمربأ
 يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا ماكحأو طورش قفو ةَّيكريمألا ةكرَّشلل تامدخلا نيمأت ىلع ةريخألا هذھ تقفاوو ،هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا
)Exclusive Stockist Agreement(، ىلإ اھيف تقَّرطت "يرصحلا ليكولا ةَّيقافِّتا ديدجت" ةَّيقافِّتا ،١٢/2/2017 خيراتب ،تمربأ دق اھَّنأ ثيحو 
 وبأ ،يبد ،ةقراّشلا( ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل :نوكت ثيحب)٣ ةرقفلا( ةَّيقافِّتالا هذھ اھلمشت يتَّلا ةقطنملاو)٢ ةرقفلا( ةَّدملا اھنيب نم دونب ةَّدع
 ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا عم تمربأو تداع ،ندرألاو برغملا ،رصم ،تيوكلا ،ةَّيدوعّسلا ،نيرحبلا ،نامُع ،رطق)نيعلا ،ةريجفلا ،نامجع ،ةميخلا سأر ،يبظ
 ليكولا ةَّيقافِّتا ديدجت" ةَّيقافِّتا يف دونبلا ضعب نم ةَّيقافِّتالا هذھ تلَّدع .١١/7/2018 نم ًءادتبا اھلوعفم ىرس ،ةقفاومو ليدعت ةَّيقافِّتا هالعأ اھيلإ راشملا
:يلاّتلا وحَّنلا ىلع "يرصحلا

.31/12/2020 ىلإ31/12/2018 نم ديدجَّتلا ةَّيقافِّتا نم2 ةرقفلا يف اھنع صوصنملا ماكحألا ءاھتنا خيرات لِّدُع-١
.هالعأ اھيلإ راشملاو ديدجَّتلا ةَّيقافِّتا نم3 ةرقفلا يف ةدَّدحملا ةقطنملا راطإ نم رصم ءانثتسا ىلع ءاقرفلا قفاو-٢

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
،رطق)نيعلا ،ةريجفلا ،نامجع ،ةميخلا سأر ،يبظ وبأ ،يبد ،ةقراّشلا( ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،نانبل
ندرألاو برغملا ،تيوكلا ،ةَّيدوعّسلا ،نيرحبلا ،نامُع

هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٠٣٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٥٨٧

٢٧-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٧-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Penti Giyim Ticaret A.Ş. ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

Basın Ekspres Yolu, Kavak Sokak No:3 Eresinler SER Plaza, A-B BLOK KAT 4-
5, 34197 Yenibosna, İstanbul/Turkey

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،1001 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،جاحلا ةيانب ،يسدقملا عراش ،توريب سأر ،توريب ،نانبل
71/376877:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)75391( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-٠٢-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون

16



 سبالملا ،رحبلا سبالم ،ةَّيلخاّدلا سبالملا ،)ريبك سايقو ريغص سايق( قاّسلا سبالم نم "Penti" تاجوتنم ةَّفا
اھتاراعش عيمجو "Penti" ةكرام لمحت يتَّلا تاجتنملا عيمجو ،تاراوسسكألا ،ةَّيجراخلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

)بورغ شاتسوم( هاكرشو جاحلا اضر ليبنو دمحم ةكرش
Moustache Group

يراجتلا لثمملا مسا

.خيراّتلا اذھ لبق نالعإلا اذھ ءاغلإ َّمتي مل ام ،1/1/2023 ةياغلو١/1/2018 نم ةَّدتمملا ةرتفلا يف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٦٠١٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٨

٢٨-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص MARINA RINALDI S.r.l. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Reggio Emilia, Italy, Via Mazzacurati no 4 ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)1000936( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Marina Rinaldi، :لمشت يتَّلاو أ قحلملا نم١ ةطقّنلا يف ةنَّيبم تاعومجم ىلإ دوعتو اھمزاولو ةسبلأ
،Marina Sport Marina Rinaldi، Marina Rinaldi Voyage، Marina Rinaldi Elegante

MR Accessori

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Marina :لمشت يتَّلاو أ قحلملا نم١ ةطقّنلا يف ةنَّيبم تاعومجم ىلإ دوعتو اھمزاولو ةسبلأ
Marina Sport، Marina Rinaldi Voyage، Marina Rinaldi Elegante، Rinaldi
MR Accessori، Marina Rinaldi

ةكراملا

.L.A.S”LDI“ .ل.م.ش "ي د ل" ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/382822 :.ـھ ،166151 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،رطم ةيانب ،شيجلا عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٤-٠٢-٢٠٠٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

زايتمالا ةبحاص

ليثمتلا عون

 َّنإ .٣١/8/2022 يف اھتَّدم يھتنتو ،٢٠١٦ لَّوألا نوناك لَّوأ نم ًءادتبا لوعفملا ةيراسو ةحلاص تحبصأو ،٣٠/11/2016 يف ةعَّقوم زايتما ةَّيقافِّتا
 رھشأ ةَّتس ،مالتسالاب راعشإ عم نومضم باتك بجومب ،رخآلا نيقيرفلا دحأ غلبأ اذإ الإ ،ةدحاو لك ةنسل ةقحال تارتفل اًّيئاقلت اھديدجت ُّمتي ىلوألا ةرتفلا
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ؛ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛ةقحاللا وأ ىلوألا ةَّيونَّسلا ةَّدملا لبق لقألا ىلع
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
)توريب ،ةنيدملا طسو ،يبّنللا عراش( نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٦٦٩٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٨٩

٢٨-١١-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-١١-٢٠١٩ ةياغل حلاص Veolia ES Field Services Limited ةكرشلا مسا

Unit 1, Heol Crochendy, Parc Nantgraw, Cardiff CF 15 7QT ناونعلا

ةَّماع ةروصب ةَّيراجتلا تاطاشنلا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

ةنكمملا ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافّنلا ةرادإب ةطبترملا تامدخلاب قَّلعتي ام يف  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

TREVERIA SAL .ل.م.ش ايريفرت ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/956387 :.ـھ ،رتنس ديارت ورادب ،حلّصلا يماس ةَّداج ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1023099( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٩-٠٨-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛نانبل يف ةنكمملا ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافّنلا ةرادإب ةطبترملا تامدخلاب قَّلعتي ام يف نانبل يف نواعَّتلل ةَّيرصح ةَّيقافِّتا
.٥/10/2018 يف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٠٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٠ ليجستلا مقر

٠٥-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص B.M.S. BATARI MUSLUK SANAYI
TICARET ANONIM SIRKETI

ةكرشلا مسا

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 8 No: 1100 34384 Okmeydanı/İstanbul ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٠٥-١٢-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ZAITOUNA“ .م.م.ش "تالواقملاو ةراجِّتلل ةنوتيز" ةكرش
l.r.a.s”For Trading & Consultation Company.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،555 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نوقاقلا ناندع ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةعلقلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٠٣/902336 يراجتلا لثمملا ناونع

)2052283( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٥-٠٢-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.٢٧/4/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
طسوألا قرَّشلاو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٧٤٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٥٩١

٠٦-١٢-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٦-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص PhD Nutrition Ltd ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

Albion Mills/Suites 3&4 Great Gutter Lane Willerby HU10 6DN, UK ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/840816 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ةبطيصملا١٣٢٩ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةبطيصملاا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1022505( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-٠٤-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون
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ةدافإلاب اًطبر قفرملاو ،١٦/10/2018 يف خَّرؤملا)1Schedule(١ لودجلا يف ةدراولا ةَّيئاذغلا تامِّمتملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش ةراجِّتلل بوھلش ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

٣ ةَّدمل ةحلاص يھو ،نيقيرفلا نم اھعيقوت خيرات دنع ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،٢٨/8/2018 خيراتب نيبرتغملاو ةَّيجراخلا ةرازو نم ةقَّدصم عيزوت ةَّيقافِّتا
.روفلا ىلع خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛تاونس

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٩٦٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٢

٠٦-١٢-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٦-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Sassin International Electric Shanghai
Co., Ltd

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

2588 Jinhai Road, Pudong, Shanghai, China ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيلاملاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)2812( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 لمحت يتلاو ةيلاتلا)Low Voltage( ضفخنملا)جاتلوف( ّيئابرھكلا دھجلا تاذ ةَّيئابرھكلا تاودألا فانصأ
 :SASSIN ةمالع
.ATS، MCCB، ACB لثم َّيئابرھكلا راّيَّتلا عِّزوم-١
..خلإ ،عيزوتلا بلع ،لزاعلا ،RCBO، RCCB، MCB لثم ،ميظنَّتلا ةزھجأ-٢
 ةرئادلا عطاق ،دئاّزلا لمحلل لّحرم ،تافِّيكملل سمالَّتلا حاتفمك ،ةَّيئابرھكلا ةَّيعانِّصلا ّيئابرھكلا مُّكحَّتلا ةزھجأ-٣
...خلإ ،جمربملا لِّغشملا ،كِّرحملا ةيامحل ةَّيئابرھكلا

 رشؤملاو ،)Pushbutton Switches( تالِّوحملاب مُّكحَّتلا رارزأ :تيقوَّتلاب مُّكحَّتلاو تالِّوحملا-٤
)Indicator(، تالِّوحملل ىصقألا ّدحلا ديدحت حاتفمو )Limit Switch(، تيقوَّتلاب مُّكحَّتلا رارزأو )Time

Relays(، خلإ...
 ّيئابرھكلا راّيَّتلا ليوحتو ،)Back up UPS( ةقاّطلل ةليدبلا رداصملل معد ةزھجأ :ةقاطلا رداصم-٥
)Switching Power Supplies(لِّوحملاب مُّكحَّتلا ةزھجأو )Control Transformer(، نزاوم زاھجو 
)Stabilizer(.
Metal( ةيندعملا بلعلاو ،)Panel Meter( تادادعلا ةحول :ةَّيئابرھكلا تاراوسسكألاو تادادعلا-٦

Boxes(، ةيئابرھكلا سارجألاو )Electrical Bells(، خلإ...

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

RAFIC GAZZAWI .ل.م.ش "هاكرشو يوازغ قيفر" ةكرش
L.A.S."& Co.

يراجتلا لثمملا مسا

:.ـھ ،2047 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،ميھاربإ ليمج ةيانب ،اليوزنف عراش ،ةبطيصملا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٩-٠٣-١٩٥٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاّيرصحً اليكو
ليثمتلا عون

 ً،ارھش٣١ ةدمل ةيراس ىقبتو ،نيينعملا نيقيرفلا لبق نمً الوصأ اھعيقوت دنع ،رمتستو ،٢٠/10/2017 يف ذيفنتلا زيح تلخدو تمربأ عيزوت ةَّيقافتا
يھتنت اھنإف الإو ،رھشأ ةثالثب اھتدم ءاھتنا لبق نيقيرفلا نيب ةيقافتالا هذھ ديدجت ةلأسم يف ثحابتلا متيو .31/12/2019 ةياغلو٢٥/5/2017 نم ًءادتبا
.ءاھنإلل ةلباق ةيقافتالا هذھ نوكتو .)٣١/12/2019 يف يأ(ً ارھش٣١ـلا ةدم ءاھتناب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧١٣٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٥٩٣

١٧-١٢-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٧-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Caddesi, No:2, 41435, Çayırova, Kocaeli,
Turkey

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

06/448488 :.ـھ ،رويس ةيانب ،يواّدبلا عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)3012182( سلبارط يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

تابكرملل ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون
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 ،هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيكرَّتلا ةكرَّشلا اھعمجت يتَّلاوAOS ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت تالفاحلا ينعت يتلا تابكرملا
 نكميو .ديدج ليدوم ِّيأ ىلإ ةفاضإلاب .ةدافإلاب اًطبر قفرملا)Annex B( ب قحلملا يف اھنع صوصنملاو
)Annex B( ب قحلملا نم وأ ىلإ تابكرملا نم دَّدحم جذومن فذح وأ ةفاضإ ،تقو ِّيأ يف ،ةَّيكرَّتلا ةكرَّشلل
عِّزوملل قبسم ٍّيِّطخ راعشإ ميدقت لالخ نم

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

 تامالع َّنإ .ةعمتجم ةَّيراجِّتلاAnadolu IsuzuوAOS تامالع ينعت ةَّيراجِّتلا تامالعلا َّنإ
Anadolu Isuzuأ قحلملا يف ةدراولا كلت يھ ةَّيراجِّتلا )Annex A(ةفاكو ةدافإلاب اًطبر قفرملا 

 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا قاطن نمض ةجردملا ،ةمدخلا تامالعو ،ةَّيراجِّتلا ءامسألا ،ةَّيراجِّتلا تامالعلا
٣/5/2018

ةكراملا

TRADING.S.A هئاكرشو رويس ىفطصم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 يف اھؤاھنإ َّمتي مل ام كلذ دعب نيماع ةَّدمل اھتَّيلاعف ُّرمتستو ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس حبصت يتَّلاو ،٣/5/2018 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا
 ّلقألا ىلع رھشأ ةثالث لبق لَّجسم باطخ قيرط نع ،ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت يف هتبغر مدعب اًراعشإ رخآلا فرَّطلل نيفرَّطلا دحأ ِطعي مل امو .ركبم تقو
 ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم ديزت نأ نكمي ال ،كلذ عمو .اھنم ةرتف ّلك دحاو ةنس نم ىرخأ تارتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت ُّمتي فوس ،ّيلعفلا ةَّيحالَّصلا ءاھتنا خيرات نم
.)٣/5/2018 يأ( هالعأ هيلإ راشملا خيراّتلا نع ،لاح ِّيأ يف ،تاونس٤ نع ،ديدجَّتلا تارتف كلذ يف امب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٧٣٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٤

١٧-١٢-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٧-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص AUSTRALIAN GOLD, LLC ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

8001 Woodland Drive, Indianapolis, Indiana 46278 U.S.A. ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2042499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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DESIGNER SKIN، EMERALD BAY، CALIFORNIA TAN، :يھ تاجوتنملا َّنإ
SWEDISH BEAUTY، JWOWW، وAUSTRALIAN GOLD

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

B B T GROUP SARL   .م.م.ش بورغ ت ب ب ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،سماخلا قباّطلا ،زامقرقو ناديز ةيانب ،نانبل ونيزاك برق ،ريزغ ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/210915 يراجتلا لثمملا ناونع

٢١-٠٧-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.٣١/10/2020 ةياغلو اھيلع عيقوَّتلا خيرات ذنم لوعفملا ةيراس حبصت ةداھ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٧٩٣٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٥

٢٤-١٢-٢٠١٨

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٤-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Netis Systems Co., Limited ةكرشلا مسا

Room C 21/F CENTRAL 88 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONGKONG ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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غنوك غنوھ ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

INFONET CENTER .م.م.ش رتنس تنوفنا  ةكرش
L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

06/953620 :.ـھ ،يضرألا قباطلا ،يعرم ةيانب ،ماعلا عراّشلا ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)3005559( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٤-٠٤-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ضَّوفم عِّزومك

ليثمتلا عون

.١/1/2021 ةياغل حلاص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٨٣٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٦ ليجستلا مقر

٣١-١٢-٢٠١٨ ةياغل حلاص Hankook Tire Co., Ltd ةكرشلا مسا

133, Teheran-ro (YEoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul 06133 Korea ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٨-١٢-٢٠١٨ ليجستلا خيرات

ايروك ةكرشلا ةيسنج

تاراطإلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Laufenn
ةكراملا

MARWAN.STE .م.م.ش كّيوح ناورم ةكرش
HOWAYEK SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

09/911311 :.ـھ ،1200 :.ب.ص ،كّيوحلا ةيانب ،رخص ةراح ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2023772( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٣١-٠١-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دمتعملا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2018 ةياغل حلاصو ،١/1/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٩٤٥١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٥٩٧

٠٩-٠١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص STURM, RUGER & COMPANY, INC. ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

1 LACEY PLACE, SOUTHPORT CONNECTICUT 06890 USA ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،14-5448 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نامَّزلا جرب ةيانب ،امور عراش ،عئانّصلا ،توريب ،نانبل
٠١/739852 يراجتلا لثمملا ناونع

)67577( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-١٠-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح لِّثمم

ليثمتلا عون
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

RUGER®
ةكراملا

 ليمجلا دمحم(                   ةَّيراجِّتلا)2( لياتنكرم ةكرش
).ب.ت.ش()هاكرشو

يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،١/11/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٩٣٩٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٨

١٠-٠١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BALDOCER, S.A. ةكرشلا مسا

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

Crta.Puebla Tornesa Vall d’Alba, Km. 4 12192 Villafamés Castellón (Spain) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2046269( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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كيماريّسلا نم طالبلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ARCOM                        .م.م.ش بورغ موكرآ ةكرش
L.R.A.GROUP S.

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،1200 :ّيديربلا زمَّرلا ،1002 :.ب.ص ،يوسوملا ةيانب ،ةنّويّطلا ةريدتسم  ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانب
٠١/390410 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٦-٠٧-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملا ديحولا عِّزوملا يھ

ليثمتلا عون

 ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدمتو .٣١/12/2018 ىّتح نيقيرفلا نم اھعيقوت خيرات نمً ارابتعا اھلوعفم يرسيو ،١/1/2018 خيراتب ةرداص ةَّيقافِّتا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقِحلأ دقو .ءاھنإلل ةلباق اھنأ ذإ ،نيرھش لبق هَّجوي راعشإ بجومب اھئاھنإ يف هتبغر نع نيقيرفلا نم ٌّيأ بِرعي مل ام
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢٧/11/2018 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٩٣٥٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٥٩٩ ليجستلا مقر

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص AZULEJOS BENADRESA, S.A. ةكرشلا مسا

Crta.Puebla Tornesa Vall d’Alba, Km. 4 12192 Villafamés Castellón (Spain) ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٠-٠١-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

كيماريّسلا نم طالبلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ARCOM                        .م.م.ش بورغ موكرآ ةكرش
L.R.A.GROUP S.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،1200 :ّيديربلا زمَّرلا ،1002 :.ب.ص ،يوسوملا ةيانب ،ةنّويّطلا ةريدتسم  ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانب
٠١/390410 يراجتلا لثمملا ناونع

)2046269( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٦-٠٧-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملا ديحولا عِّزوملا يھ

ليثمتلا عون

 ةنس ةَّدمل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدمتو .٣١/12/2018 ىّتح نيقيرفلا نم اھعيقوت خيرات نمً ارابتعا اھلوعفم يرسيو ،١/1/2018 خيراتب ةرداص ةَّيقافِّتا
ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقِحلأ دقو .ءاھنإلل ةلباق اھنأ ذإ ،رھشأ ةَّتس لبق هَّجوي راعشإ بجومب اھئاھنإ يف هتبغر نع نيقيرفلا نم ٌّيأ بِرعي مل ام
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢٧/11/2018 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٨/١٩٣٥٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٦٠٠

٢٢-٠١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٢-٠١-٢٠٢٠ ةياغل حلاص LOWA Sportschuhe GmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Haupstraße 19 85305 Jetzendorf ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

01/429644 :.ـھ ،عباّسلا قباَّطلا ،Le Bureau ةيانب ،فحتملا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1020137( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٨-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيمسَّرلا اھعِّزوم يھ

ليثمتلا عون
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

LOWA
ةكراملا

MS EQUIPMENT SAL ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2021 ةياغل حلاصو ،٤/10/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٥٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠١

2019-07-10 و٢٣-٠١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BENELLI ARMI S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via della Stazione, 50 61029 URBINO (ITALY) ناونعلا

ماع لكشب ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)67004( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ديَّصلا تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Benelli
ةكراملا

.م.م.ش ناوخأ بايد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،ةدوج وبأ سينودأ ةيانب ،القت رام عراش ،بيدلا  لج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
04/715644 :.ـھ ،٦٠١١٣ يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-٠١-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا لثمملا

ليثمتلا عون

25/3/2019 يف ناخَّرؤم باتكو ةلاكو ةَّيقافِّتاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ةَّينانبللا يضارألا ىلع ةيندملا قوسلا
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٦٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٢

٢٣-٠١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٣-٠١-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Converse Netherlands B.V. ةكرشلا مسا

Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ادنلوھ ةكرشلا ةيسنج

ةسبلألاو ةيذحألل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةَّيراجتلاConverse تامالع
ةكراملا

SIDEWALKS SAL .ل.م.ش سكلاودياس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،13-5317 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباطلا ،مالسلا ةيانب ،لّيمجلا ناوطنأ عراش ،ارمحلا ،توريب ،نانبل
٠١/344443 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009062( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-١٢-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح عِّزوم

ليثمتلا عون

.24/10/2018 يف رداص باتك بجومب هلك كلذو ناوألا لبق نييعتلا اذھ ءاغلإ ِرجي مل ام31/12/2023 ةياغلو١/1/2019 نم ُّدتمت ةَّينمز ةرتفل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٦٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٣ ليجستلا مقر

٠٥-١٠-٢٠١٩ ةياغل حلاص ةَّيعانصلا ءاروزلا ةكرشلا مسا

ندرألا ، ١١١٩٤ 941936 ناَّمع ، ص.ب :. ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٣٠-٠١-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ندرالا ةكرشلا ةيسنج

لّسعملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MAZAYA
ةكراملا

Park West .م.م.ش نشويبرسيد تسو كراب ةكرش
Distribution SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

04/718455 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،ايرام اتنس ةيانب ،يجرھوجلا عراش ،اقلزلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2031095( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٣٠-٠٨-٢٠١٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اھءالكو اونوكيل

ليثمتلا عون

ذھ نوكيو ؛ديدجَّتلل لباق ريغ وھو ،30/10/2019 خيراتب اًمكح يھتنيو١/11/2018 خيرات نم اًرابتعا ةنس ةَّدمل لوعفملا يراس ةَّيرصح ةلاكو دقع
.تقو ِّيأ يف ءاغلإلل الباق دقعلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٨٠٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٦٠٤

٠١-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Mitsubishi Electric Corporation ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310, Japan ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا ّلك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،عباّرلا قباّطلا ،Standard Invest ةيانب ،ّيسيئَّرلا عراّشلا ،هيبضلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/542802 يراجتلا لثمملا ناونع

)18094( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٦-٠١-١٩٨٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةديحولا ةكرَّشلا

ليثمتلا عون
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ةَّيئابرھك ملالسو دعاصم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MITSUBISHI
ةكراملا

.ل.م.ش نانبل تفيلوستيم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب مربتس يتَّلا ةَّيقافِّتالا ةَّدم ةليط حلاصو ،٢٣/5/2018 يف خَّرؤم حيرصت

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٨٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٥

١٢-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص JUVA SANTE INTERNATIONAL ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS-France ناونعلا

كيتوسامرافلا فانصأو ةيودألا داريتسإ يراجتلا لثمملا ةنھم

)69317( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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١ قحلملا يف ةروكذملا ةَّيِّحصلا تاجتنملا و ،ةَّيلَّوألا تافاعسإلا تاجتنمو ،ةَّيئاذغلا تالِّمكملا يھ تاجتنملا َّنإ
)1Annex(تاجتنملا ةمئاق ليدعت نكمملا نم .ةَّيراجِّتلا تامالعلل اًقفو اھليغشت ُّمتي يتَّلاو ،دقعلاب ،اًطبر قفرملا، 
. دقعلا ذيفنت ءانثأ ،ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا لبق نم

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج نومير ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،11-1332 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،سِّلكملا ،ةناوكّدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/501000:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

١١-٠٥-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عيزوَّتلا

ليثمتلا عون

 دَّھعتيو .٣١/12/2020 ةياغل يأ ،تاونس ثالث ةَّدملو ،١/1/2018 يف يعجر لوعفمب هنايرس أدبيو ،٢٢/6/2018 يف مربم ّيرصح عيزوت دقع
 الباق دقعلا اذھ نوكيو .يلاحلا دقعلا ءاھتنا نم اًرابتعا نواعَّتلا رارمتسا ةَّيناكمإ ةشقانمل ىصقأ ٍّدحك٢٠١٩ لوليأ نم لَّوألا يف الباقتي نأ ناقيرفلا
.خسفلل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 تاجتنملل ةلمجلا راّجتو ةَّيّحّصلا ةياعِّرلا تاجتنم راّجتو ،تاّيلديَّصلا نم فَّلأتت عيزوَّتلا ةرئاد َّنإ
نانبل ينعت يضارألا َّنإ .يضارألا ىلع ةَّيّحّصلا ةياعِّرلا تاجتنمل ةلمجلا راّجتو ،ةَّينالديَّصلا

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٨٦٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٦

١٥-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٥-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص HERÔME COSMETICS BV ةكرشلا مسا

De Paal 18 in Almere, The Netherlands ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ادنلوھ ةكرشلا ةيسنج

ةديدج تاجتنم ِّيأ ىلإ ةفاضإلاب( ةَّيقافِّتالاب اًطبر قفرملا)1Annex(1 قحلملا يف ةدَّدحملاmeôHer تاجتنم
 نيقيرفلا نيب ةدوقعملا ةَّيقافِّتالا ةمِّدقم يف "أ" ةرقفلا تحت اھيلإ راشملا حئاوَّللا/ةحئاللا يف ةروكذمmeôHer نم
)هالعأ امھيلإ راشملا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

PTS GENERAL                           ةكرش
TRADING SARL

يراجتلا لثمملا مسا

 ،16 :.ب.ص ،عباّرلا قباّطلا ،شوماح ةيانب ،ةَّيروصنملا ماع قيرط ،ةَّيروصنملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/333604 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)2037560( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٤-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون

نيفرَّطلا نم ٌّيأ ِطعي مل ام ،اھنم ةدحاو ّلك تاونس3 نم ةرتفل اھديدجت زوجيو ،تاونس٣ ةَّدمل ةمربمو ،٢/5/2018 يف ةعَّقوم يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
.ّيروف لوعفمب ةَّيقافِّتالا خسفmeôHer ـل ُّقحيو .نأَّشلا اذھب رھشأ٣ لبق ٌراعشإ لَسري نأ ىلع ،خسفلا بوجوب اًراعشإ رخآلل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 نم ةافعملا ةَّرحلا قوّسلا طاقن عيزوَّتلا ةقطنم لمشت ال .يجيلخلا نواعَّتلا سلجم لودو ندرألاو نانبل
 ةطشنأب مايقلاmeôHer يونت وأ موقت ثيح ةسبايلا جراخ قطانملا يفو تاراطملا يف بئارَّضلا
.عيبلا

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٧ ليجستلا مقر

١٨-٠٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Au Naturel, Inc. ةكرشلا مسا

1777 Sun Peak Drive, Park City, Utah, 84098 USA ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٨-٠٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

ةكرَّشلاب ةَّصاخلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا وأ ةمالعلا تحت اھقيوستل اھيلع قفَّتملا تاجوتنملا ضعب :ينعت تاجوتنملا َّنإ
 وأ لَّدعي نأ نكمي امك -عِّزوملاو ةريخألا هذھ نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالاب قفرملا - أ قحلملا يف دَّدحم وھ امك ةَّيكريمألا
.رخآ ىلإ نيح نم ثَّدحي

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

KAL، ®Solaray®، :ةيلاّتلا يھ هالعأ روكذملا أ قحلملا يف ةدراولا ةَّيراجِّتلا تامالعلا َّنإ
s Life’Natures® وThompson ®، يضارألا ةَّيرصح قحلمل اًقفو ٍّيرصح ساسأ ىلع - 

 ىلع عِّزوملا ىلإ ةعابملا ىرخألا ةَّيراجِّتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإ– اًفنآ اھنع هَّونملا ةَّيقافِّتالاب قفرملا
.ّيرصح ساسأ

ةكراملا

                                      .م.م.ش غنيديرت لابولغ اروغأ ةكرش
l.r.a.Agora Global Trading s.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

03/263703:.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،ساّطغ ميھاربإ ةيانب ،ورادب ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1021359( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠٦-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

 ةيراس ىقبت فوسو ،)نايرَّسلا خيرات(١٧/5/2018 نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح تلخد ،)ةَّيقافِّتالا( ّيلود عيزوت ةَّيقافِّتا يھ هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنإ
 ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت فوس ،ةَّدملا ةياھن يفو .اھنم٩ ةرقفلا تاجردنم بجومب اًقبسم اھؤاھنإ ِرجي مل ام ،)ةَّدملا( تاونس٣ ةَّدمل لوعفملا
 ّيرھش ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا هذھ نوكت الأ طرشو ،اھنم)ب(٧ ةرقفلا تاجردنم بسحب اھديدمت وأ ةَّدملا ديدجت ،ةَّدملا ةياھن لبق ،َّمت اذإ الإ ،ّيرھش
 تاجردنم بجومب اًقباس اھؤاھنإ ىرج وأ ،ّيرھش ساسأ ىلع ةَّيقافِّتالا هذھ نكت مل امو .اھنم٩ ةرقفلا تاجردنم بجومب اھؤاھنإ ىرج وأ ،ساسألاب
 خيرات دعب ةنس لبق ّهلقأ سيل نكلو ، ةَّيقافِّتالا نايرس ءاھتنا ىلع رھشأ3 هلقأ لبق كلذو ،اھديدجت وأ ةَّدملا ديدمت بلطي نأ عِّزوملل نكمي ،اھنم٩ ةرقفلا
 ةريخألا هذھ تقفاو لاح يفو .ةَّيكريمألا ةكرَّشلا ىلإ اًيِّطخ بلَّطلا اذھ مِّدقي نأ عِّزوملا ىلع .)ديدجَّتلا ةَّدم( ةَّيساسألا ةَّدملا نع ديزت ال ةَّدملو ،نايرَّسلا
 طورّشلا بسحب اھتقفاوم حنم ةَّيكريمألا ةكرَّشلل نكمي .ديدجَّتلا ةَّدم هبجومب دِّدحي ٍّيِّطخ ليدعت ذيفنتب اموقي نأ عِّزوملاو ةكرَّشلا ىلع ،ديدجَّتلا ةَّدم ىلع
.ديدمَّتلا بلط قبست يتَّلا لھملا وأ ةَّدملل ةَّيقافِّتالا طورشو دونب ةَّفاكل عِّزوملا ةاعارم كلذ يف امب ،ةمئالم اھارت يتَّلا
.ٍّيِّطخ راعشإ بجومب اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا نوكتو

َّنأ املاطلو ،ةَّيقافِّتالا ةَّدم لالخ ،قفاوت ةَّيكريمألا ةكرَّشلا َّنإف ،١٧/5/2018 يف رداّصلاو ،هالعأ هيلإ راشملا ،يضارألا ةَّيرصح قحلم بجومبو
 ةداعإل ٍّيرصحو ديحو ساسأ ىلع تاجتنملل عِّزوم ةفصب مايقلا يف َّقحلا)عِّزوملا ريغ( ثلاث قيرف َّيأ َحَنْمَت الأ ىلع ،تايرتشملا فادھأ غلبي عِّزوملا
.هالعأ روكذملا ةَّيرصحلا قحلم يف طورّشلاو دونبلا بسحب يضارألا نمض تاجتنملا عيب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 ،ةيذغَّتلا زكارمو ،ةَّيِّحّصلا ةيذغألا نزاخمو ،تاّيلديَّصلا ىلإ ةلمجلاب تاعيبم :ينعت عيزوَّتلا تاونق َّنإ
 نزاخمو ،ةَّيندبلا ةقاّيللا يبِّردمو ،ةَّيضايِّرلا يداوَّنلاو ،ةَّيرطيبلا تادايعلاو ،تادايعلاو ،تايفشتسملاو
 نزاخملاو ،ىربكلا رجاتملاو ،قاوسألاو ،نّيلقتسملا ةئزجَّتلا يعئابو ،ليمجَّتلا زكارمو ،ةيودألا
.ةصِّصختملا
.ايروسو نانبل :ينعت يضارألا َّنإ

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٦١٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٠٨

١٨-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص bioMérieux SA ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy-l’Étoile, France ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411:.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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rieuxébioM تاجتنم ةلسلسو ،ةَّيدايعلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلس :ةيلاتلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلسل
 تاجتنم ةلسلسوrieuxébioM-Non                                  ويريمويب ريغ تاجتنم ةلسلسو ،ةعانِّصلل

BioFire

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيبطلا تادعملاو داوملل كيتويب ةكرش
MEDICAL and HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2019 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،اھعيقوت خيرات يف لوعفملا ةيراس حبصتو ،١٩/11/2018 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٠٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٠٩

١٨-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Nexen Tire Corporation ةكرشلا مسا

ايروك ةكرشلا ةيسنج

: Bangbae-ro 226, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea (06584) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)47698( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ليدبَّتلا تاراطإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

NEXEN & ROADSTONE
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو باَّوبلا قيفر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/340888 :.ـھ ،5520/14 :.ب.ص ،عئانصلا ةرھز ةيانب ،نيّدلا ملع عراش ،عئانَّصلا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٨-٠٦-١٩٨٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اھلبق نم زاجملا ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.لصفنم ٍّيِّطخ دنتسمب هديدجت ىرج اذإ الإ ،اًّيئاقلت يھتني فوسو ،٣١/12/2019 ةياغلو ،١/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف ليدبَّتلا قوس
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٢٦٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٠

١٨-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BAI BRESCIA ANTINCENDI
INTERNATIONAL S.R.L.

ةكرشلا مسا

VIA BRUNO BUOZZI, 34 25021 BAGNOLO MELLA (BS)-ITALY ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

)فاعسإلا تاراّيسو)تالقاّنلا( لقَّنلا جيراھصو تاباغلاب ّصاخلا/يرضحلا ءافطإلا تانحاش امَّيس الو( تابكرملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش ارمحلا ةعومجم                             ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،166329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
01/970888:.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّلقتسملاو ضَّوفملا َّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون

 لصحي امھُّيأ ،BAI ضرع ةَّيحالص ءاضقنا نيحل وأ ،لدابتملا عيقوَّتلا نم اًءدب اًموي٣٦٥ ةَّدمل ةذفان ىقبتو ،١٠/12/2018 يف ةخَّرؤم ليكو ةَّيقافِّتا
.لَّوألا ِّيئاھِّنلا دعوملا نم نيرھش لبق غيلبت ِّيأ لوصح مدع لاح يف ىرخأ اًموي٣٦٠ـل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو ؛اًقحال

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ّينانبُّللا يندملا عافِّدلا عم ديحولا عورشملا
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٤٨١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١١ ليجستلا مقر

٠١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص American Science and Engineering,
Inc.

ةكرشلا مسا

829 Middlesex Turnpike Billerica, MA 01821 USA ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٨-٠٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

ةنايّصلاوPortableوMobile تاجتنمو ،.American Science and Engineering, Inc ةنحش  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا  ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،166329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

.اًركبم هؤاھنإ َّمتي مل ام ،٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،١٧/10/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٤٨٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٢ rue Jacqueline Auriol 78 280 Guyancourt ,618ليجستلا مقر ناونعلا
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٢٢-٠٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٢٢-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ASMODEE France SAS ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

)ةَّيسنرفلا ةغللاب ةَّيقرولا باعلألا ةعومجم ينعي وھو(ASMODEE غولاتك يف ةجردملا ةَّيقرولا باعلألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.Playmed S .ل.م.ش ديميالب ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،6533 :ّيديربلا  زمَّرلا ،16 :.ب.ص ،.ل.م.ش ديمسنارت ةكرش ةيانب ،شوف عراش ،توريب ،نانبل
٠١/333604 يراجتلا لثمملا ناونع

)1010536( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-١٠-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون

 ،ةَّيلَّوألا ةرتفلا هذھ ءاضقنا دنعو .٣١/1/2019 يف يھتنيو ،١٣/3/2017 خيراتب ّيعجر لوعفمب هنايرس أدبيو ،٣/4/2018 يف مربم عيزوت دقع
 يف اھراتخي يتَّلا تاجوتنملا نم رثكأ وأ دحاوب قَّلعتت ةَّيبلط عِّزوملا تبثي نأ طرش ،كلذ دعب ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم ددم وأ ةَّدمل اًّينمض دقعلا ُّرمتسيس
 ضرتفي ،دقعلا ديدجت يف نيفرَّطلا نم ٍّيأ ةبغر مدع لاح يفو .ةَّينعملا ةرتفلا دعب دقعلا اذھ يھتني ،ةَّيميوقَّتلا ةنَّسلا يف ةَّيبلط تيبثت مدع لاح يف .ةنَّسلا
لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو .خسفلل الباق دقعلا اذھ نوكيو .ّلقألا ىلع رھشأ ةثالثب ديدجَّتلا نايرس خيرات لبق ،اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا غالبإ هب
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٦١٣

٢٥-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٥-٠٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Italiana Veicoli Srl ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Viale Bruno Buozzi, 5 00197 Rome, Italy ناونعلا

رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تارايسلا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

03/626457 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،٤ مسقلا ،٢٨١ راقع ،ّماعلا قيرَّطلا ،رھزملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2015690( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٣-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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اھتاقحلمو ،Italmoto ةَّيراجتلا ةمالعلا تحت ،تاراّيَّسلا ينعت تاجتنملا َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

اھتاقحلمو ،Italmoto ةَّيراجتلا ةمالعلا تحت ،تاراّيَّسلا ينعت تاجتنملا َّنإ
ةكراملا

.L.A.DRIVE OUT S   .ل.م.ش توأ فيارد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 نيفرَّطلا نم ِّيأل نكميو .٣١/12/2020 يف ةَّيقافِّتالا هذھ يھتنتو .ةَّيدقاعت تاونس٣ اھتِّدمو ،١/2/2018 يف ةرداص ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا يھ
 ذھ يفو ،12.2.2 ةَّداملا يف اھنع صوصنملا تاجتنملا نم اينّدلا تاّيِّمكلا ءارش يف عِّزوملا لشفي مل ام ،اًرھش١٢ اھتَّدم راعشإ ةرتف لالخ اھؤاھنإ
 ،طورُّشلا سفنب ماع دعب اًماع اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت فوس ،ةَّيحالَّصلا ءاھتنا خيرات يفو .روفلا ىلع ةيراس ريغ ةَّيقافِّتالا هذھ حبصت نأ نكمي ةلاحلا
 وأ ،ةَّيقافِّتالا ديدجت مدعب مھاياون نع فشكلاب ،ةَّيحالَّصلا ءاھتنا خيرات لبق رھشأ ةَّتس نوضغ يف ٍّيِّطخ راعشإ ميدقتب امھالك وأ نيفرَّطلا دحأ مقي مل ام
.١٢٫٢٫٢ ةَّداملل ةبسِّنلاب لاحلا وھ امك تاّيِّمكلا نم ىندألا ِّدحلا بلط يف عِّزوملا لشف اذإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢٤٨٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٤

٢٦-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Eurocon Building Industries FZE ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

P.O.Box No. 49990, Hamriyah Freezone, Sharjah, U.A.E. ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2023561( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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Alphabond Aluminium Composite Panelsو .A.S.Alubond U ـل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.ALU DESIGN S  .ل.م.ش نيازيد موينمولأ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/789320 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،ماعط وبأ ةيانب ،نوعمش ليمك رافلوب ،ثدحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٤-٠١-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٢٢/7/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٥٤٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٥

٢٦-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ESTABLISHMENT LABS S.A. ةكرشلا مسا

Zona Franca Coyol, B15, Alajuela, Costa Rica ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعأل ا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم
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اكيراتسوك ةكرشلا ةيسنج

 اًضيأ كلذ لمشيو .ةسَّسؤملا اھرِّوطتو اھمِّمصت يتَّلا ةلِّصلا تاذ فانصألا رئاسو يدَّثلا عرز :ينعت تاجوتنملا َّن
ةقطنملا يف هقالطإ ةسَّسؤملا رِّرقت يذَّلاو ® MOTIVA IMPLANT MATRIX ديدج فنص َّيأ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةدافإلاب قفرملا٢ قحلملا يف ةروكذملا كلت :ينعتف ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

.ل.م.ش لكتيسامراف اكيدم  ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،غنيديارت اتنب ةيانب ،باھش داؤف عراش ،ليفلا ّنس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/423040 :.ـھ ،2201/١١٦ يراجتلا لثمملا ناونع

)1020137( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٧-٠١-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 دَّدحم وھ امك ةقبسم ةروصب اھئاھنإ ىلإ راصي مل ام ،ّيلعفلا اھخيرات نم اًرابتعا ،اھلوعفم يرسيو ،٢/6/2015 يف تمربأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
 ام ،كلذ دعب .٢/6/2018 ةياغل يأ ،ّيئاھِّنلا خيراّتلا ىّتحو ،تامولعملا ةحفص يف ةدَّدحملا ةَّيراجِّتلا تاونَّسلا ةَّدمل ةَّيلاعفلاو لوعفملا ةيراس ىقبتو ،اھيف
 ةيلاتتم تارتفل ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت ،ءاھتنالا خيرات نم رھشأ ةَّتس لبق لَسري ٍّيِّطخ راعشإ ءاقل نيقيرفلا دحأ لبق نم كلذل اًفالخ اھئاھنإ ىلإ راصي مل
 نانبل يف لدعلا بتاك نم قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو .قبسم راعشإ ىلإ بجوملا نود اًّيئاقلت ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّيراجت تاونس ثالثل
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،٢٠/12/2018 خيراتب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
.قارعلاو ،ندرألاو ،ايروسو ،نانبل :ينعت ةقطنملا َّنإ
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢١٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٦ ليجستلا مقر

٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Viveve Medical, Inc. ةكرشلا مسا

150 commercial Street, Sunnyvale, California 94086 ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٦-٠٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

 مزاوَّللاو ةَّيكالھتسالا تاقحلملاو)دِّلوم وأ( ايلع ةلوسنوك نِّمضتملاViveve زاھج :اًساسأ ينعت تاجوتنملا َّنإ
 ينراقت لئاسو ةدحاو ةَّرمل مادختسالل سيسأت تاداّمضو ،ةدحاو ةَّرمل مادختسالل ةجلاعم بلاقم نم ةنّوكملا
 ،درفنم ءارجإك ةجلاعمل بيضوتك اھضعب عم مأ ةدح ىلع اھبيضوت نكمي يتَّلاو ،ةدحاو ةَّرمل مادختسالل
وأ اھنم يغلت نأ وأ تاجوتنملا ىلع تارييغت وأ تانيسحت يرجت نأViveve ـل ُّقحيو .ديربَّتلا لئاس تاناوطسأو
ىلإ اًّيِّطخ اًراعشإ ّلقألا ىلع اًموي نيّتس لبقViveve لسرت نأ طرش قلطملا اھريدقت بسحب كلذو ،اھيلع فيضت
:ديحولا اھريدقت بسحبو اھِّقحبViveve ظفتحتو .عِّزوملا
.جتنم ّيأ ليدعت -أ
.جتنم ّيأ عينصت نع فُّقوَّتلا -ب
.)تاجتنملا رييغت( ًّيئزج وأ اًّيِّلك ىًغلم جتنم َّيأ لعجت تازّيمم اھل ةديدج تاجوتنم عيبو ةعانص يف ءدبلا -ت
 رييغت ِّلك لوح ّلقألا ىلع اًموي نيّتس لبق لَسري ٍّيِّطخ راعشإب عِّزوملا ديوزتل اھدھج قئافViveve لذبت فوس
 جتنملا ىلع رييغَّتلا اذھ ناك اذإ اًبولطم قبسم ٍّيِّطخ راعشإ ّيأ نوكي ال نأ اًمئاد طرش .تاجوتنملا ىلع أرطي

.لامعتسالا ةءاسإ نم هتيامح وأ جتنملا ةمالسل وأ ةمالَّسلا بابسأل وأ ةَّيِّحص بابسأل اًّيرورض

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش لكتيسامراف اكيدم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،غنيديارت اتنب ةيانب ،باھش داؤف عراش ،ليفلا ّنس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/423040 :.ـھ ،2201/١١٦ يراجتلا لثمملا ناونع

)1020137( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٧-٠١-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

 اذھ نوكي .ةقطنملا يف تاجوتنملا عيزوتو ،عيبو ،قيوستو ،جيورتل ليوحَّتلل لباق ريغ اًّيرصح اّقح
 ظفتحت نأViveve ـل ُّقحيو .ّيرصحلا ّقحلا اھب ىطعملا ةقطنملا لخاد عِّزوملل اًّيرصح ُّقحلا
 قوس)تاّيلامجلا قاوسأ عِّزوم( لَّوألا عِّزوملا يّطغي .دحاو دلب يف نْينثا نْيَعِّزوم تامدخب
 ءاّبطأو هجولل ةَّيكيتسالبلا ةحارجلاو ةَّيدلجلا ضارمألا ءاّبطأو ةَّيكيتسالبلا ةحارجلا( تاّيلامجلا
 قاوسألا يّطغي)ةَّيّبّطلا قاوسألل ّماعلا عِّزوملا( رخآلا عِّزوملا َّنأ نيح يف ،)ليمجَّتلا ءاّبطأو نويعلا
.)ةَّيسنجلا ةَّحّصلا ءاّبطأو ةَّيئاسِّنلا ةَّيلوبلا كلاسملا يّيئاّصخأو ديلوَّتلا ءاّبطأ( ليمجَّتلا قاوسأ جراخ

ليثمتلا عون

 خيراتب َغلت مل ام ،ّيلعفلا خيراّتلا ذنم أدبت تاونس سمخ ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبتو .)ّيلعفلا خيراّتلا(٢٩/4/2015 يف تمربأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
 هذھ نوكتو .اھئاھنإ ىتح راعشإ ىلإ ةجاحلا نود ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت ةَّدملا هذھ ةياھن دنع .٨ مسقلا ماكحأ قفو ركبم
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢٠/12/2018 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو .اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 .ّيرصح ّقح اھب ىًطعم سيل يتَّلا كلتو ّيرصحلا ّقحلا اھب ىطعملا ةقطنملا :اًساسأ ينعت ةقطنملا َّنإ
 ،ندرألاو ،نانبل :يھ ّيرصح ّقح اھب ىًطعم سيل يتَّلا كلتو ّيرصحلا ّقحلا اھب ىطعملا ةقطنملا َّنإو
 تقو ِّيأ يف ةقطنملا ديدحت نم ةَّيرصحلا ريغ ةقطنملا ليزت نأViveve ـل ُّقحيو .قارعلاو ،رصمو
عِّزوملا ىلإ ماّيأ ةرشع لبق لَسري ٍّيِّطخ راعشإ ءاقل ،ناك

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢١٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦١٧

٢٦-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Technolux srl ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Casella, 45 Milan ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،غنيديارت اتنب ةيانب ،باھش داؤف عراش ،ليفلا ّنس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/423040 :.ـھ ،2201/١١٦ يراجتلا لثمملا ناونع

)1020137( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٧-٠١-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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اًطبر قفرملا أ لودجلا يف ةلَّصفملاو ،ةَّيراجِّتلا تامالعلا بسحب اھمزحو اھعينصت َّمت يتَّلا كلت :ينعت تاجتنملا َّنإ
ةدافإلاب

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةَّيقافِّتالاب قفرملا ،)Schedule C( ت لودجلا يف اھنع صوصنملا كلت :ينعتف ةَّيراجِّتلا تامالعلا اّمأ
ةكراملا

.ل.م.ش لكتيسامراف اكيدم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

الإ ،ّيلعفلا خيراّتلا نم تاونس سمخ ةرتفل لوعفملا ةيراس ىقبتو ،خيراّتلا اذھ يف ةذفان حبصتو ،)ّيلعفلا خيراّتلا(٣/7/2017 يف تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
 تاونَّسلل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو .رھشأ ةَّتس نع ُّلقي ال اًقبسم اًّيِّطخ اًراطخإ رخآلا قيرفلا ءاطعإب ،ةَّيقافِّتالا هذھ دونب بجومب اًركاب اھؤاھنإ َّمت اذإ
 رخآلا قيرفلا ءاطعإب اھديدجت مدع نيقيرفلا نم ٌّيأ بغر اذإ وأ ،ةَّيقافِّتالا هذھ دونب بجومب قبسملا ءاھنإلا َّمت اذإ الإ ،كلذ دعب ،ُّرمتستو ،ةمداقلا ثالَّثلا
 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو .اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ّيِّطخلا راطخإلا لبق رھشأ ةَّتس نع ُّلقي ال اًراطخإ

.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي12/2018/٢٠

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ندرألاو ،رصمو ،قارعلاو ،نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢١٢٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٨

٢٦-٠٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص MicroAire Surgical Instruments LLC ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

3590 Grand Forks Boulevard, Charlottesville VA 22911, USA ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)1020137( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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عناّصلا نم ةدّروملا ليدبَّتلا عطقو ةَّيحارجلا تاّدعملا :ينعت تاجتنملا َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش لكتيسامراف اكيدم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،غنيديارت اتنب ةيانب ،باھش داؤف عراش ،ليفلا ّنس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/423040 :.ـھ ،2201/١١٦ يراجتلا لثمملا ناونع

١٧-٠١-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 ،اھل ةثلاّثلا ةَّيونَّسلا ىركِّذلا يف يھتنتو دَّدحملا خيراّتلا يف أدبت ةَّيساسأ ةَّدم اھل نوكيو ،١/7/2013 يف تمربأ تاجتنملا عيزوتل ةَّيلود ةَّيرصح ةَّيقافِّتا
 اًموي نيّتس لبق نيقيرفلا دحأ لسري مل ام ،)"ةدَّدجملا ةَّدملا"ـب يلي ام يف اھيلإ راشملا( ةنسف ةنس ةبقاعتم ددمل ةَّيساسألا ةَّدملا ءاھتنا روف اًّيئاقلت دَّدجتو
 .اھنم)ب( وأ)أ(١١ نيمسقلا قفو اھتَّدم لبق تيھنأ دق ةَّيقافِّتالا هذھ نكت مل ام وأ ،ديدجَّتلا مدعب هتبغرب ،ةدَّدجملا ةَّدملا نم ،رخآلا قيرفلا ىلإ اًراعشإ
 قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .رخآلا قيرفلا ىلإ اًموي نيّتس لبق لَسري ٍّيِّطخ راعشإ ءاقل اًروف ةَّيقافِّتالا هذھ يھني نأ نيقيرفلا نم ٍّيأل ُّقحيو
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢٠/12/2018 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ندرألاو ،نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٢١٢٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦١٩

٠٤-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص MyHD MEDIA FZ-LLC ةكرشلا مسا

Boutique Villa 6, Dubai Media City Dubai -United Arab Emirates ناونعلا

اًمومع ةَّيراجتلا لامعألا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

 نيكرتشملا ىلإ تاونقلا ،مظتنم لكشب ،ريغلل نطابلا نم صيخرتو ،عيزوتو ،ىلع لوصحلل ةَّيرصحلا قوقحلا
 ةمظنألا هذھ نَّمضتتو ،ةَّيكلساللا ةمظنألاو ،)فايلألاو ّيروحم( لباكلا تاكبش لالخ نم ،نيّيراجِّتلاو نيّينكَّسلا

Top-The-Over(OTT، PCTV، LMDS، MMDS، ETTH، IPTV، CATV، HFC(، لكش ّيأو 
.هل ةعباّتلا تاكرَّشلا وأ هل صَّخرملل اًديفم نوكيس رخآ مظتنم
 :ةيلاّتلا يھ هالعأ اھيلإ راشملا تاونقلا َّنإ
)2019Q(Women Channel-1 لناش نميو •
)Documentary bil Arabie)1/12/2018 يبرعلاب يرتناموكود •
• MyHD2019-1( اماردQ(
My Cinema HD يد شتيآ امنيس يام •
Laab Wa Jad دجو بعل •
English Club Tv يف يت بولك شلجنإ •
HD1 My Sports يد شتيآ١ ستروبس يام •
Luxe Tv يف يت سكول •
Fix & Foxi يسكوف دنآ سكيف •

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Lebanese Network   .ل.م.ش ِّثبلل ةَّينانبُّللا ةكبَّشلا ةكرش
LNB-Broadcast sal

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،عباّسلا قباّطلا ،مشاھ دامع رتنس ،شكنح وين عراش ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/429194 يراجتلا لثمملا ناونع

)2050497( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٧-٠٨-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

ك دحاو ماع نم ةَّيفاضإ تارتفل اھديدجت ُّمتيو)30/11/2020 ىّتح١/12/2018 نم( ناماع اھتَّدمو ،نانبل اھقاطن ،١/12/2018 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا
.تاونقلا ءادأ ىلإ اًدانتساو ،نيقيرفلا نيب ام يف لدابتملا قافِّتالا ىلع ًءانب ،اھنم ةرتف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٢٩٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٢٠

٠٥-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Olivetti S.p.A. (ex Olivetti Tecnost- ex
Olivetti Lexikon)

ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Jervis 77- 10015 Ivrea (TO) ناونعلا

ماع هجوب ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،11-7712 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،ينارمحسلا ةيانب ،احيش لاشيم عراش ،يراطنقلا ،توريب ،نانبل
01/360209 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)75947( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٨-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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:اھل ةعباتلا رايغلا عطقو ةيلاتلا اھتاجوتنم
- analogue and digital:Photocopiers.
- inkjet, laser and specialized printers:Printers.
- printing and solar:Calculators.
- manual and electronic:Typewriters.
- Webphones.
- scanner, printer, fax and copier:Multifunctional products.
- thermal, inkjet and laser:Fax machines.
- Computer related products.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

LADKANI .ل.م.ش زنشويلوس سيفوأ يناقذال ةكرش
L.A.OFFICE SOLUTIONS S.

يراجتلا لثمملا مسا

.31/12/2019 ةياغل دَّدجت دق هالعأ روكذملا دقعلا نأب ةَّيلاطيإلا ةكرشلا هبجومب تدَّكأ٧/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤١٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢١

٠٥-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٥-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص FAES di Bernacchi S. & C. snc ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Dagnano, 3, 52036 Pieve S. Stefano (Arezzo), Italy ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)33845( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةمئاعلا حيتافملل ةداضملا نازوألاو ،ةمئاعلا حيتافملاو ،ةرطيَّسلا ىوتسم تامِّظنمك اھتاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

& IBRAHIM TABSH .ل.م.ش هدالوأو شبّطلا ميھاربإ ةكرش
l.a.Sons Co s

يراجتلا لثمملا مسا

05/800242 :.ـھ ،شبّطلا ةيانب ،نوماشب ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٩-١٠-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا ليكولا

ليثمتلا عون

 داريتسا يف نانبل يف يرصحلا  ّقحلا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا اھبجومب تحنم يتَّلاو ،١/1/2017 خيراتب نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالا
 ةَّيقافِّتالا هذھ ديدمت ُّمتي فوس هَّنأ ىلإ ةراشإلا عم  ؛ةمئاعلا حيتافملل ةداضملا نازوألاو ،ةمئاعلا حيتافملاو ،ةرطيَّسلا ىوتسم تامِّظنمك اھتاجتنم قيوستو
؛ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكت امك ؛اھديدمت ىلعً اّيِّطخ ةلدابتملا ةقفاوملل ةعضاخ نوكتو نيتنس ّلكً اّيئاقلت
.اھدونبو اھطورش ةَّفاكب ذيفنَّتلا ديق لازت ال هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا َّنأب اًضيأ دافأ باتك بجومب هُّلك كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٥١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٢ ليجستلا مقر

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Fotona d.o.o. ةكرشلا مسا

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia ناونعلا
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٠٦-٠٣-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

انيفولس ةكرشلا ةيسنج

ّيئاسِّنلا ّبّطلاو ،نانسألا ّبطو ،ليمجَّتلا طوطخب قَّلعتي ام يف  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDICALS .م.م.ش لانويشانرتنإ زلاكيدم ةكرش
l.r.a.INTERNATIONAL s.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،272 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،زلاكيدم ةيانب ،اطالبلا عراش ،ةّيروصنملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/530630 يراجتلا لثمملا ناونع

)52786( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠٧-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملا اھعِّزوم يھ

ليثمتلا عون

يھتني وأ ،٣١/12/2019 يف باتكلا اذھ ةَّيحالص يھتنت فوسو ،عِّزوملا تاّيقافِّتا ةَّيحالص ةرتفل عضخي وھو ،١٦/1/2019 يف رداص ضيوفت باتك
.تاّيقافِّتالا ديدمت ىلع ناقيرفلا قفَّتي مل ام ،هالعأ اھيلإ راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلاو ةَّينافولّسلا ةكرَّشلا نيب عيزوَّتلا تاّيقافِّتا ةَّيحالص ءاھتنا دنع اًروف اًّيئاقلت

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٦٨١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٢٣

٠٨-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص GENERAL MOTORS OVERSEAS
DISTRIBUTION LLC

ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

State of Delaware, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle, Delaware, United States of America

ناونعلا

مومعلا ىلع ريدصتلاو داريتسالا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،167135 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،Impex ةيانب ،يطاولا رسج ،ةّيفرشألا ،توريب ،نانبل
٠١/426425 يراجتلا لثمملا ناونع

)7075( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٣-١٢-١٩٥٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون
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ةعمتجم تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تابكرملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

CADILLAC
ةكراملا

IMPEX TRADING .ل.م.ش)نانبل( تاراّيَّسلا داريتسا ةكرش
SAL)LEBANON. (CO

يراجتلا لثمملا مسا

 ماكحأ ىلع ًءانب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا اھب لمعلا يرسيو ،)ذافَّنلا خيرات(١/7/2018 يف تَمِربأ ليكولا تامدخو تاعيبم ةَّيقافِّتا
 نيفرَّطلا نم ٍّيأل زوجيو .2023 ناريزح٣٠  خيرات ىّتح لماك لكشب ةذفانو لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتس ،١٤ ةَّداملا بجومب ةركبملا ءاھنإلا
 كلذ َّلقي الأ ىلع .راعشإلا يف دَّدحملا خيراّتلا يف اًذفان ةَّيقافِّتالا ءاھنإ نوكيو .ٍّيِّطخ راعشإ بجومب ببس نود هل مئالم تقو ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ
 ليدعتل٢٣ قحلملاب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اًّيِّطخ نافرَّطلا اھيلع قفَّتي دق رصقأ ةَّينمز ةَّدم ِّيأ وأ ،راعشإلا مالتسا دعب اًرھش رشع ينثا نع خيراّتلا
.2-1-5 ةديدجلا ةَّداملا ةفاضإلو اھتَّمرب2-1-١ ةَّداملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٢٧٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٤

٠٨-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص GENERAL MOTORS OVERSEAS
DISTRIBUTION LLC

ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

State of Delaware, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle, Delaware, United States of America

ناونعلا

مومعلا ىلع ريدصتلاو داريتسالا يراجتلا لثمملا ةنھم

)7075( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ةعمتجم تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تابكرملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

CHEVROLET
ةكراملا

IMPEX TRADING .ل.م.ش)نانبل( تاراّيَّسلا داريتسا ةكرش
SAL)LEBANON. (CO

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،167135 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،Impex ةيانب ،يطاولا رسج ،ةّيفرشألا ،توريب ،نانبل
٠١/426425 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٣-١٢-١٩٥٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون

 ماكحأ ىلع ًءانب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا اھب لمعلا يرسيو ،)ذافَّنلا خيرات(١/7/2018 يف تَمِربأ ليكولا تامدخو تاعيبم ةَّيقافِّتا
 نيفرَّطلا نم ٍّيأل زوجيو .2023 ناريزح٣٠  خيرات ىّتح لماك لكشب ةذفانو لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتس ،١٤ ةَّداملا بجومب ةركبملا ءاھنإلا
 كلذ َّلقي الأ ىلع .راعشإلا يف دَّدحملا خيراّتلا يف اًذفان ةَّيقافِّتالا ءاھنإ نوكيو .ٍّيِّطخ راعشإ بجومب ببس نود هل مئالم تقو ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ
 ليدعتل٢٣ قحلملاب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .اًّيِّطخ نافرَّطلا اھيلع قفَّتي دق رصقأ ةَّينمز ةَّدم ِّيأ وأ ،راعشإلا مالتسا دعب اًرھش رشع ينثا نع خيراّتلا
.2-1-5 ةديدجلا ةَّداملا ةفاضإلو اھتَّمرب2-1-١ ةَّداملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٣٢٨٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٥ ليجستلا مقر

٣١-٠٣-٢٠١٩ ةياغل حلاص FUJIFILM Corporation ةكرشلا مسا

MIDTOWN WEST, 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0053, 
JAPAN

ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٢-٠٣-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

:ةّضفلا ديلاھ يفارغوتوفلا ريوصَّتلا ماظن * 
دوسأو ضيبأ مالفأ ،ناولألا ةسكاع مالفأ ،ةبلاس ةنَّولم مالفأ - 
ةنَّولم قاروأ - 
مادختسالا ةّيداحأ اريماك ،اريماكلا مليف - 
رايغلا عطق ،تاراوسسكألا ،تاربتخملا تاّدعم - 
تاربتخملا تاّدعمب ّصاخ تاّيجمرب قيبطت - 
ةَّيئايميكلا داوملا ةجلاعم - 

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Xerography يفارغوريّزلا ماظِّنلا الخ ام ،Fuji ـب ةَّصاخ رثكأ وأ ةدحاو ةَّيراجت ةمالع لمحت
Systemهدِّدحت يذَّلا Fujiاًقحال

ةكراملا

FOTOTEK SAL .ل.م.ش كيتوتوف ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

03/240555 :.ـھ ،سداّسلا قباّطلا ،نارطم ىنبم ،ةديدجلا ةّداج ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2041740( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢١-٠٥-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 .اًروف ءاھنإلل ةلباق ةروكذملا ةَّيقافِّتالا نوكتو ،اھب ةَّصاخلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا عم قفاوتي امب ،٣١/3/2019 ةياغلو ،١/4/2018 نم ةدحاو ةنس ةَّدم لالخ
.٢١/9/2018 يف ةخَّرؤم ةداھشب تقحلأ دقو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤١٠٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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:ثفاّنلا ربحلا ماظن *
ربحلاو قاروألا ،رايغلا عطق ،تاراوسسكألا ،تاربتخملا تاّدعم - 
مجحلا ةقّيض ةقرو - 
مجحلا ةعساو ةقرو - 

:غبَّصلا راركت ماظن * 
ةَّيكالھتسا داوم ،تاراوسسكأ ،ةعابط ةلآ - 
تاّدعملاب ّصاخ تاّيجمرب قيبطت - 

:Fuji هدِّدحت يفارغوريز ماظن * 
رايغ عطقو تاراوسسكأ ،ةعابط ةلآ - 
ةَّيكالھتسا داوم - 

تاراوسسكأو ريوصت ةلآ ،ّيروف مليف * 

مليف ،تاراوسسكأ ،ةلِّقنتم عبط ةلآ * 

:ةريخألا ةَّيبلَّطلا * 
رايغلا عطقو تاراوسسكألا - 
تاّدعملاب صاخ تاّيجمرب قيبطت - 

 حيلصَّتلا لجأ نم ةمدختسملاو تاجوتنملا هذھب ةَّصاخلا رايغلا عطق هالعأ اھركذ دراولا تاجوتنملا نَّمضتت
.لادبتسالا تامدخو

٥٦٢٦

١٤-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٤-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Glem Gas S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Modenese, 4266, 41018 San Cesario S.P. (Modena) Italy ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

06/625770 :.ـھ ،رتراوك ةيانب ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)75( سلبارط يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٢-١٩٨٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًايرصحً اليكو
ليثمتلا عون

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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تاجتنملا نم اھريغو تاناخسلا ،ةَّيلخادلا زاغلا نارفأو ،زاغلا نارفأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"GLEM"و "GLEM GAS" ةكرام تحت
ةكراملا

.م.م.ش ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ترَـّـفوت اذإ دقعلا اذھ ديدجت متيو ،31/12/2010 ةياغلو١/1/2009 نم نيتنس ةَّدملو ،٢٦/11/2008 يف رداص يرصح عيزوتو ةلاكو قافتا دقع
 ةياغل١/1/2019 نم( تاونس ثالثل دقعلا اذھ دَّدج٢٤/11/2018 يف عقوم قحلمب قفرأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،هنتم يف ةدراولا طورشلا

.رَّيغتت مل هالعأ هيلإ راشملا دقعلل ىرخألا طورُّشلا عيمجو .تايمكلا نم ىندألا ِّدحلل لوصولا َّمتي نأ ىلع)12/2021/٣١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٠١١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٧

١٥-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Moosaeckerstr. 3, 90427 Nurembers, Federal Republic of Germany ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)42061( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 يتَّلا ،ةَّيعادبإلا تاودألاو ،تاياوھلا تاقحلمو ةَّيساطرقلا داوم ىلإ ةفاضإلاب ةَّيرايعملا وأ ةَّيداعلا ةباتكلا تاودأ
 ةمربملا ةَّيقافِّتالاب اًطبر قفرملا ب قحلملا يف دَّدحم وھ ام بسحب ® STAEDTLER ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت
 ةباتكلا تاودأ :ةيلاّتلا تاجتنملا ةَّيقافِّتالا نم ىنثتست .اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتَّلاو نيقيرفلا نيب
 تاجتنملا -P R E  M I U M®STAEDTLER  ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت تاراوسسكألاو تاقحلملاو
 -ءالمعلا رماوأل اًقفو تاراعش وأ/و ةَّيراجت تامالعب ةعوبطمSTEADTLER تاجتنم يھ يتَّلا ةَّيجيورَّتلا
تاعبط وأ تامالعو ،ميماصت تاذSTAEDTLER جاتنإ نم تاجتنم يھ يتَّلا ،ةَّصاخلا ةيمسَّتلا تاذ تاجتنملا
 لغشت يتَّلا ةعابِّطلا تالآب ةقِّلعتملا تاقحلملاو تاجتنملا يھو ثاّفَّنلا ربحلا تاجتنم  -ءالمعلا رماوأل بيجتست
."ضيرعلا مجحلا تاذ ثاّفَّنلا ربحلاب"

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

 تاودألاو ،تاياوھلا تاقحلمو ةَّيساطرقلا داوم ىلإ ةفاضإلاب ةَّيرايعملا وأ ةَّيداعلا ةباتكلا تاودأ
 ب قحلملا يف دَّدحم وھ ام بسحب ® STAEDTLER ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلا ،ةَّيعادبإلا
 نم ىنثتست .اھريغو ماكحألا هذھ ىلع تَّصن يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالاب اًطبر قفرملا
  ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تحت تاراوسسكألاو تاقحلملاو ةباتكلا تاودأ :ةيلاّتلا تاجتنملا ةَّيقافِّتالا

P R E  M I U M®STAEDTLER- تاجتنم يھ يتَّلا ةَّيجيورَّتلا تاجتنملا 
STEADTLERتاذ تاجتنملا -ءالمعلا رماوأل اًقفو تاراعش وأ/و ةَّيراجت تامالعب ةعوبطم 

 تاعبط وأ تامالعو ،ميماصت تاذSTAEDTLER جاتنإ نم تاجتنم يھ يتَّلا ،ةَّصاخلا ةيمسَّتلا
 يتَّلا ةعابِّطلا تالآب ةقِّلعتملا تاقحلملاو تاجتنملا يھو ثاّفَّنلا ربحلا تاجتنم  -ءالمعلا رماوأل بيجتست
."ضيرعلا مجحلا تاذ ثاّفَّنلا ربحلاب" لغشت

ةكراملا

.م.م.ش "باّسك" ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

04/711173 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،grand park ةيانب ،يجرھوجلا عراش ،اقلزلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٦-٠٧-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

 نم اًرابتعا ةَّيساسألا ةرتفلا لوعفم يرسي .ةدَّدحم ريغ ةرتفل تَمِربأو ،١/1/2019 نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس تحبصأ ّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
ةنس نم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتو .نيقيرفلا نم اھعيقوت دعب الإ اھلوعفم يرسي ال ،كلذ عمو .31/12/2019 يف يھتنتسو1/2019/١
 ةبقاعتملا وأ ةَّيساسألا ةَّدملا ءاھتنا خيرات نم ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس لبق رخالا قيرفلا ىلإ هَّجوي ءاھنإلاب ٍّيِّطخ راعشإ بجومب اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،ةدحاو
.ٍّيروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّينعملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
.ةَّيروّسلا ةَّيبرعلا ةَّيروھمجلاو ةَّينانبُّللا ةَّيروھمجلا يضارأ
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٣٩٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٨

١٨-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٨-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص MITSUBISHI MOTORS
CORPORATION

ةكرشلا مسا

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8410, Japan ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم
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نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Mitsubishi ةمالع لمحت يتَّلا ةَّيلآلا تابكرملا ةَّيلآلا تابكرملاب دَصقُيو .رايغلا عطقو ةَّيلآلا تابكرملا
diamond-threeأ دنتسملا يف حَّضوم وھ امك ةعَّمجم وأ ةبَّكرم ةلاح يف )Exhibit A(ةدافإلابً اطبر قفرملا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةدافإلابً اطبر قفرملا)Exhibit B( ب دنتسملا يف ةدراولا كلت ةَّيراجِّتلا تامالعلاب دَصقي
ةكراملا

NIPPON .ل.م.ش نشيروبروك زروتوم نوبين ةكرش
MOTORS CORPORATION SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/573004 :.ـھ ،وكسا رتنس ،نيساس عراش ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1009916( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٦-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاّيرصحوً اديحوً ادروتسموً اعِّزوم
ليثمتلا عون

نس ةَّدمل ةَّيقافِّتالا هذھ دِّدمي نأ نيقيرفلا نم ٍّيأل زوجيو .ةَّيئدبم تاونس ثالث ةَّدمل ُّرمتست فوسو ،١١/11/2018 نمً ارابتعا ةذفان حبصت عيزوت ةَّيقافتا
 لاح يفً اّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ ُّمتي .ةَّيئدبملا ةَّدملا ءاضقنا نم ّلقألا ىلع رھشأ(6( لبق ،رخآلا قيرفلا نم ةقفاومو ،راعشإ ىلع ًءانب ةَّيفاضإ ةدحاو
ِّيأ يف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ ُّمتي .ديدمَّتلا راعشإ ىلع رخآلا قيرفلا قفاوي مل لاح يف وأ دَّدحملا دعوملا لبق رخآلا قيرفلل راعشإلا لاسرإ نع قيرفلا فَّلخت
ً.اروف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ زوجي هَّنإف ،اھيف فلاخم مكح ِّيأ نع رظَّنلا فرصبو .ةَّيفاضإلا ةرتفلا ءاضقنا دعب لاح

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٨٠٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٢٩ ليجستلا مقر

٢٠-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. ةكرشلا مسا

Via S. Barbara 4-23900 Lecco-Italy ناونعلا
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٢٠-٠٣-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش زنشويلوس يتيرويكس دنا سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرش
Metropolitan Defense and Security Solutions

L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/702000 :.ـھ ،ثلاّثلا قباّطلا ،وّنس ةيانب ،ةبطيصملا ىطو ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1022300( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح ةضَّوفم يھ

ليثمتلا عون

.30/10/2018 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛قبسملا يِّطخلا ديدمَّتلا لاح يف الإ٣١/12/2020 ةياغل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 ،ماعلا نمألاو ،يلخاّدلا نمألا ىوق لثم ،نانبل يف ةَّيموكحلا نمألا تالاكوو ةَّينانبُّللا ةّحلسملا تاوقلا
كرامجلاو ،ةلوَّدلا نمأو

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٥١٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٣٠

٢١-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص EXACOMPTA S.A.S. ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

 138, QUAI DE JEMMAPES B.P. 66-75461 PARIS CEDEX 1 ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/858882 :.ـھ ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،ةرھز ةيانب ،ميكحلا ناندع عراش ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2054422( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٩-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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"Environnement de bureau"و "Exacompta" اھتاجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.l.a.s)lignes(Khoutout .ل.م.ش طوطخ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٩/1/2019 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٦٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣١

٢١-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص CLAIREFONTAINE-RHODIA SAS ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

R.d.52 F-68490 OTTMARSHEIM ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2054422( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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"Avenue Mandarine"و ،"Maildor"، "Calligraphe"، "Rhodia"، "Clairefontaine" تاجتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.l.a.s)lignes(Khoutout .ل.م.ش طوطخ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/858882 :.ـھ ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،ةرھز ةيانب ،ميكحلا ناندع عراش ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-٠٩-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصحلا عِّزوملاو ديحولا  دروتسملا

ليثمتلا عون

.٢١/9/2018 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٦٩١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٢

٢١-٠٣-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Editions Quo Vadis s.a.s. ةكرشلا مسا

14, rue du Nouveau Bêle, B.P. 5301 F-44477 Carquefou Cedex ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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اسنرف ةكرشلا ةيسنج

"Quo Vadis" ةَّيساطرقلاو تارّكذملا نم تاجتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.l.a.s)lignes(Khoutout .ل.م.ش طوطخ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/858882 :.ـھ ،لَّوألا ّيلفّسلا قباّطلا ،ةرھز ةيانب ،ميكحلا ناندع عراش ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2054422( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٩-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

.١٠/10/2018 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٦٩٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٣ ليجستلا مقر

٢٦-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Mega Disposables SA ةكرشلا مسا

Dekelias 148, 13678 Aharnes, Athens Greece ناونعلا
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٢٦-٠٣-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نانويلا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Sani Sensitive
ةكراملا

.L.A.Prime Traders S .ل.م.ش زرديرت ميارب ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

اھعاونأ ىلع ةَّيراجتلا لامعألا يراجتلا لثمملا ةنھم

05/437006 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،نيطسغ ةيانب ،فسوي رام عراش ،ثدحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2020074( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-٠٣-٢٠١٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

 نم ٍّيأ لبق نم هؤاھنإ َّمتي ىّتحو مل ام ،نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل اًّيئاقلت دَّدمي فوسو ،٣١/12/2018 يف هتَّيحالص يھتنتو ،٢/1/2018 يف خَّرؤم باتك
 لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ةرتف ِّيأ ءاھتنا لبق ىندأ ٍّدحك رھشأ ةثالث ةلھم نمض راعشإ لالخ نم كلذو ،اًّيِّطخ نيقيرفلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٠٨١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٤ Cluj-Napoca City, ROMANIA, 16 Henri Barbusse Streetليجستلا مقر ناونعلا
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٢٧-٠٣-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٢٧-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص "FARMEC" S.A. ةكرشلا مسا

اينامور ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.ACER GULF S .م.م.ش "فلك رسيإ" ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/613616 :.ـھ ،لَّوألا قباطلا ،،كنب اسنرف ةيانب ،كنب اسنرف عراش ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2032799( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠١٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

 مقر ريدصتلل ءارشو عيب ةَّيقافتال١ قحلملا لِّكشي يذَّلاو ،١٠/25/6/2018 مقر ليّذلل)راعسألا ةحئال(١/25/6/2018 مقر قحلملا لَدبتسي
13/2/2013/C١/2/2022   ةياغل ةحلاص هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا ةَّدم نوكت .11/1/2/2019 مقر ليَّذلل١/1/2/2019 مقر قحلملاب ،١١١٤٠

 ؛نانبل يف تاجتنملا قيوستل يرصحلا عِّزوملا بقل هالعأ ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا تحنم دق ةَّينامورلا ةكرشلا تناك ةَّيقافِّتالا هذھ بجومبو

 خيرات ،١ مقر قحلمب قفرمو  ،C11140/13/2/2013 مقر ريدصتلل ءارشو عيب ةَّيقافتال١١/1/2/2016 مقر ليذ بجومب ىرج ليدعتلا َّنإ
ةدافإلابً اطبر قفرم2/2019/١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٠٤٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٣٥

٠٢-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٢-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Audi Volkswagen Middle East FZE ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

Dubai Airport Free Zone Building 4E/East Side, Office 4B 829, P.O.Box 27758, 
Dubai, United Arab Emirates

ناونعلا

ةراجتلا لامعأ عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-0242 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،هناّتك ةيانب ،ةروَّدلا ةَّداج ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/255860 يراجتلا لثمملا ناونع

)192( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٩-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

 رمثتسي ماعلا عزوملا َّنأ املاط ةقطنملا يف ثلاث صخش يأ يدوأ نِّيعت الو ٍّيرصح ريغ اًعِّزوم
مجحلاب ةقلعتملا يدوأ تابقرتلً اقفو ةقطنملا يف لمتحملا قوسلاً ّايلك

ليثمتلا عون
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 قفرملا)1APPENDIX(١ مقر قحلملا يف ةنيبملا تامدخلاو تاجوتنملا عيمج ينعت ةيدقاعتلا تاجوتنملا َّنإ
.ةدافإلاب اًطبر

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.ش)ناوخإ هناتك( هناتك .أ .ف ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 يف قوسلا تاردق لماك ماعلا عزوملا رامثتسا طرشو .٣١/8/2023 يف  يھتنتو ،٢٠١٨ لوليأ نم لَّوألا خيراتب اھليعافم أدبت ماع عيزوت ةَّيقافِّتا
ةجتاّنلا تابِّلطتملا ساسأ ىلع نيقيرفلا نيب ةدَّدحملا ةلھملاو ةَّطخلا قفو عيبلا دعب امو عيب تاليھستب ظفتحيو ،ةصاخلا يدوأ تابقرت نم برقتيل ةقطنملا
 نيقيرفلا لبق نم ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت ُّمتي ،ةَّيدقاعَّتلا هتابجوم نم ٍّيأل لوكن ةلاح يف عِّزوملا نوكي ال نأ طرشو ،لبقتسملا يف بقترملا رُّوطتلا مجح نع
.ةَّيلصألا تاونس سمخلا ةَّدم ءاھتنا لبق رھشأ ةَّتس ماعلا عزوملا غالبإ اھيلع ،دقعلا ديدجت مدع يدوأ ترَّرق لاح يف .امھنيب يضارتلاب اھيلع ناقفتي ةدمل
 دعب ةَّيقافِّتالا هذھ يھني نأ قيرف لكلو .ةدَّدمملا ةَّدملا لالخ اھنم2-١ ةَّداملا قَّبطتو ةَّيرصحاللا ساسأ ىلع ديدمَّتلا اذھ ُّمتي ،ةَّيقافِّتالا ديدمت لاح يفو
.اھدونب ضعب يف لَّدع١/9/2018 يف عقوم قحلمب هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا تقفرأ دقو .عورشمو لوبقم ببسل يروف لوعفمب رخآلا قيرفلا مالعإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٧٦٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٦

٠٢-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١/١٢/٢٠١٩ ةياغل حلاص Siemens Aktiengesellschaft ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

München, HRB 6684 ناونعلا

ةراجتلا لامعأ عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)192( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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:ةيلاّتلاSiemens ماسقأ اھقِّوست يتَّلا تامدخلاو ،ةمظنألاو ،تاجتنملا يھ اھيلع دقاعتملا تاجتنملا َّنإ
)PG( زاغلاو ةقاّطلا
)PG LGT()ريبك مجح( زاغلا تانيبروت -
:ةروصحم
ةَّيعانص ءابرھك ديلوت ةَّطحم لولحب -
)PG DCS(                                                            عيزوَّتلاب مُّكحَّتلا ماظن -
)PG AGT(                                                         ةّقتشملا زاغلا تانيبروت -
)PG MGT()طسو مجح( زاغلا تانيبروت -

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.ش)ناوخإ هناتك( هناتك .أ .ف ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-0242 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،هناّتك ةيانب ،ةروَّدلا ةَّداج ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/255860 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٢-٠٩-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ريغ

ليثمتلا عون

.31/12/2019 ةياغل حلاصو١٨/1/2019 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٠٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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)PG SGT()ريغص مجح( زاغلا تانيبروت -
)PS(                                                                       ديلوَّتلا تامدخ
)PS PG(                                                                        زاغو ةقاط -
)PS CD(                                                                    ميقرتو ةبقارم -
)EM(                                                                          ةقاّطلا ةرادإ
)EM TS(                                                            لقَّنلا تامدخو لولح -
)EM MS(                                                     طِّسوتم رّتوت ةمظنأو ايالخ -
)EM DG(                                                                   ةَّيمقَّرلا ةكبَّشلا -
)EM LP(                                                      ضفخنملا رُّتوَّتلا تاجتنم -
)EM TP(                                                                    لقَّنلا تاجتنم -
)DF(                                                                     ّيمقَّرلا عنصملا
)DF FA(                                                                   عناصملا ةتمتأ -
)DF CP(                                                                تاجتنملا ةبقارم -
)DF MC(                                                              ةكرحلا يف مُّكحَّتلا -
)DF PL(                                                         جتنملا ةايح ةرود ةرادإ -
:ىلع رصتقي
)DF PL MOM(                                                         عينصَّتلا تاّيلمع ةرادإ -
)DF PL CAS(                                                                  تانايب تامدخ -
)PD(                                                                تاكِّرحمو تاعانص
)PD LD(                                                                 ةريبك تاكِّرحم -
ءانثتساب
)PD LD AD(                                                           ةَّيعانِّصلا تاقيبطَّتلا -
)PD PA(                                                                 تاّيلمعلا ةتمتأ -
ءانثتساب
)PD PA CI(                                               فيرعَّتلاو ّيعانِّصلا لصاوَّتلا -
:ىلع رصتقي
)PD PA CI RC(                                                         ةمراّصلا تالاصِّتالا -

٥٦٣٧

٠٢-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص SUBARU CORPORATION (Fuji Heavy
Industries Ltd. اًقباس )

ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Ebisu Subaru Bldg., 20-8, 1-chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8854, Japan ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/484402 :.ـھ ،يضرألا قباطلا ،ينارمسلا ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،اقلّزلا ،نتملا ،نانبل  لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2055154( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٤-١٢-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاّيرصحً ازايتما
ليثمتلا عون
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 ةيلاتلا ةيلآلا تابكرملا ينعت ةيلآلا تابكرملا َّنإ .تاراوسسكألاو رايغلا عطقو ةيلآلا تابكرملا :يھ تاجوتنملا َّنإ
 نم عِّزومللSUBARU اھدِّوزت يتلاو نابايلا يفSUBARU حلاصل وأ لبق نم ةعَّنصملا ةقحاللا جذامنلاو
 ةعومجم ، Impreza ةعومجم :)Toyota Tsusho Corporation ةكرش( رِّدصملا لالخ

Outback/Legacy، ةعومجم WRX STI/Subaru WRX، Forester، ةعومجم BRZ، 
.Subaru XVو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 نشياروبروك يجرزاب رينم زراتسوتوأ ةكرش
Autostars Mounir Bazergi Corporation.ل.م.ش

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 ىتح لوعفملا ةيراس ىقبت ركبم تقو يف اھؤاھنإ متي مل امو ،)نايرسلا خيرات(٢٠١٩ يناثلا نوناك نم لَّوألا مويلا يف ذيفنتلا زِّيح تلخد عيزوت ةَّيقافِّتا
 راعشإ ميدقت متي مل ام ،نايرسلا خيرات نم تاونس ثالث ىلع ةَّيلامجإلا نايرسلا ةَّدم رصتقتو ً،اّيونسً اّيئاقلت دَّدجتت ةَّيقافِّتالا هذھ َّنأ َّالإ ،12/2019/٣١
 ةقالعلا رارمتسا يف بغري فارطألا نم ٌّيأ ناك لاح يف .ةَّيلاحلا ةرتفلا ءاھتنا خيرات نم رھشأ ةَّتس نع ّلقي ال ام لبق فرط ِّيأ لبق نم يِّطخ ءاھنإ
ً.اّيِّطخ ةبغرلا هذھب ىرخألا فارطألا غالبإ فرطلا اذھ ىلع بجي ،هالعأ ةروكذملا ةرتفلا ءاضقنا دعب ةَّيقافِّتالا هذھ بجومب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥١٠٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٨

٠٣-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٣-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص PROFESIONAL COSMETICS S.A. ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Ctra. N-II, Km. 592, Pol. Ind. Can Sunyer, 08740 Sant Andreu de la Barca, 
Barcelona, Spain

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةيئابرھكلا تادعملاو رعشلا مزاول عيمج ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

)2015511( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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رعَّشلا نييزت تانولاص يف اھلامعتسال ليمجَّتلا تارضحتسم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

PROFESIONAL COSMETICS ةَّيراجِّتلا ةمالعلا
ةكراملا

.L.R.A.S HAIR S’YENDI .م.م.ش ريھ زدني ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/376118 :.ـھ ،2020 :.ب.ص ،ربونّصلا رتنس ،ّماعلا قيرَّطلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٢-٠٣-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةَّيرصح ةلاكو َّقح

ليثمتلا عون

 يرسيو ،ةبقاعتم ىرخأ تاونس ثالثل لدابتم قافِّتاب اًّيئاقلت دَّدجتو ،تاونس٣ ةَّدمل ُّرمتستو  ،١٥/12/2018 يف ةمربم ّيرصح عيزوتو عيب ةَّيقافِّتا
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .لَّوألا ءارِّشلا بلط مالتسا دعب اھلوعفم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٠١١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٣٩

٠٨-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Bayerische Motorenwerke
Aktiengesellschaft

ةكرشلا مسا

BMW AG 80788 München ناونعلا

اھتاراوسسكأو تارايسلا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم
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ايناملا ةكرشلا ةيسنج

 تاّيلآ ىلإ ةفاضإلابBMW ةمدخل دِّوزملاو ةَّيلصألاBMW عطقوBMW تاّيلآل ديحولا صَّخرملا دروتسملا
MINIعطقو MINIةمدخل دِّوزملاو ةَّيلصألا MINI

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

éHenein–Bassoul   .ل.م.ش هنينح– لوسب ةكرش
L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،هنينحو لوسب ةيانب ،هنينح فسوي عراش ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/684684 :.ـھ ،٤٥٤ يراجتلا لثمملا ناونع

)2608( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٢-١٩٥١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا

ليثمتلا عون

.ةَّينانبُّللا تاطلّسلا مامأ ةَّماعلا تاصقانملا ىرخأ رومأ نمض نم يّطغيو ،٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،٢٠/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٦٩٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٠ ليجستلا مقر

٠٨-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص AFACAN MAKINE METAL SAN. TIC.
LTD. STI

ةكرشلا مسا

Organize Sanayi Bolgesi 10. CD. No.5 Balıkesir/Turkey ناونعلا
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٠٨-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

راشتنالا ةعساولا ةَّيرايعملا اھناولأب "AFACAN" ةكرام ةَّيذالوف ينثو عطق تالآ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

AFACAN
ةكراملا

Sunox Co SARL .م.م.ش سكوناس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،6398 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،اياوص رتنس ،سايلا رام عراش ،ةبطيصملا ،توريب ،نانبل
٠١/307739 يراجتلا لثمملا ناونع

)50984( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٩-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

 خيراتب اھتَّيحالص ءاھتنا ىدل اًّيئاقلت دَّدجتو ،خيراَّتلا اذھ نم ًءادتبا اًموي47و تاونس٣ ةَّدمل ةمَّظنمو ،١٣/11/2018 يف ةعَّقوم ديحو عِّزوم ةَّيقافِّتا
هؤارجإ يغبني ،ضفَّرلا كلذ ثودح لاح يفو ،اھضفري مل نيقيرفلا نم اًدحأ َّنأ املاط اھتاذ يھ ىقبت يتَّلا طورّشلا عيمجب ةنس دعب ةنس ،12/2021/٣١
 اذھب هاّيإ اًغِّلبم رخآلا قيرفلا ىلإ لسريف ةَّيقافِّتالا ةَّيحالص ءاھتنا نم رھشأ٣ لبق ءاھنإلا اذھ بلطي يذَّلا قيرفلا لبق نم موتخمو عَّقوم ٍّيِّطخ نايب يف
.رمألا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥١٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤١ P O BOX 6540-1211 Geneva 6ليجستلا مقر ناونعلا
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١٠-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

١٠-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Montres Omax S.A. ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

تاعاس  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

OMAX
ةكراملا

تالواقملاو ةراجتلل ةميزھ يراجتلا لحملا يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/543900 :.ـھ ،يضرألا قباطلا ،ةميزھ ةيانب ،فاسع عراش ،ثدحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)59149( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-١١-١٩٩٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون

 ءاغلإلل ةلباقو ،١٤/12/2018 يف ةرداص ةَّيرصح ضيوفت ةلاكو بجومب كلذو ؛13/12/2020 ةياغلو١٤/12/2018 نم أدبت تاونس ثالث لالخ
.ةَّيرسيوسلا ةكرشلا لبق نم تقو ِّيأ يف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٨٩٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٤٢

١٠-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Lacoste Operations S.A. ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

23-25, rue de Provence, 75009 Paris (France) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/501000 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون
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ةَّيدلجلاLacoste  علسو ةسبلأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lacoste
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،٤/12/2018 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٥٣٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٣

١٠-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص hameln pharmaceuticals gmbh ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

P O Box 10 08 63, D-31758 Hameln Langes Feld 13, D-31789 Hameln ناونعلا

ةَّيليمجتو ةَّينالديص تارضحتسم يراجتلا لثمملا ةنھم

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصّنلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٤-١٠-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحو ديحو ليكوك

ليثمتلا عون

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/3/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،٢٦/10/2001 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٠٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٤ ليجستلا مقر

١٠-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Pharma Bavaria International GmbH ةكرشلا مسا

Postweg 4a, 83209 Prien am Chiemsee, Germany ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

88



١٠-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيليمجتو ةَّينالديص تارضحتسم يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصّنلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٤-١٠-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

نيِّيرصحو نيديحو نيعِّزومك

ليثمتلا عون

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/3/2019 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،٩/1/2014 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٤٠٦٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٤٥

١٠-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Laboratoire AGUETTANT ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

1, rue Alexander Fleming, 69007 LYON, France ناونعلا

ةَّيليمجتو ةَّينالديص تارضحتسم يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصّنلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٤-١٠-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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ةدافإلا يف اھركذ دراولا ةينالديصلا تاجوتنملل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Versol & Aguettant
ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 هؤاغلإ َّمتي مل ام ،٣١/3/2020 ةياغل اًحلاص ىقبيو ،هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا نايرس خيرات نم لوعفملا يراس نوكيو ،٨/9/2017 يف خَّرؤم باتك
 نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/3/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا لبق نم اًّيِّطخ
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٥١٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٦

١٠-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ةكرش RISO France SA ( ةكرشل ةعبات ةكرش
RISO KAGAKU CORPORATION)، 

تاعباطل نيتعِّنصم امھتفصبو RISO اھتاكلھتسمو

ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

49 rue de la Cité 69441 Lyon Cedex 03 ناونعلا

ماع لكشب ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2017140( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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رايغلا عطقو تاكلھتسملاو ،نئاكملا ةَّفاكل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Avesta Lebanon Sarl .م.م.ش نونابيل اتسيفأ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

  :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،ضاّيف نومير رتنس ،ّماعلا قيرَّطلا ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/889401 يراجتلا لثمملا ناونع

٢١-٠٧-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

)٣١/3/2020 ةياغل(٥/2/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٢٦٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٧

١٢-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Beiqi Foton Motor Co., Ltd ةكرشلا مسا

Shayang Road, Shahe, Changping District, Beijing, China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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نيصلا ةكرشلا ةيسنج

ةدافإلا يف ركذ امك وھ نانبل يف  نَّيعملا جتنملا قاطن َّنإ .رايغلا عطقو تايلآلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Gargour Asia SAL .ل.م.ش ايسآ روغرغ  ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،110371 :.ب.ص ،لوألا قباطلا ،رتنس ىسوم ةيانب ،ماعلا قيرطلا ،ارفصلا ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
76/484871 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)2041531( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٧-٠٥-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

ةياغل٣٠/9/2018 نمً ارابتعا تاونس ثالث يھ اھتَّدم َّنإف ،اًّيِّطخ ةحارص كلذ فالخ ىلع َّصنُي مل امو ،٣٠/9/2019 يف ةمربم عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنإ
.ءاھنإلل ةلباق يھو ،9/2021/٣٠

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥١٠٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٨ ليجستلا مقر

١٥-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD.

ةكرشلا مسا

1-1, 3-chome, Higashi-Kawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe, Japan ناونعلا
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١٥-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

.تاراوسسكألاو ،رايغلا عطقو ،تاجتنملا
 تابكرم(UTVs تابكرمو)ةرعولا قرّطلا تابكرم(ATVsو ،ةديدجلا ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا :ينعت تاجتنملا َّنإ
.KAWASAKI ةكرام تحت اّھلك ،JET SKI ّيئاملا جُّلزَّتلا تابكرمو ،)ةمدخلا
 َّيراجِّتلا مسالا لمحت يتَّلا عئاضبلا نم اھريغو بايِّثلاو تازيھجَّتلاو تاقحلملا :ينعت تاراوسسكألا َّنإ

KAWASAKI.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

KAWASAKI
ةكراملا

.ل.م.ش تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

تارايسلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةيانب ،حاّيّشلا رافلوب ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/273333 :.ـھ ،11-٢٧٣٧ يراجتلا لثمملا ناونع

)22368( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٤-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

ام لبق ارواشتي نأ نيفرَّطلا ىلعو .تاونس ثالث ةَّدمل ةيراس ىقبتو ،خيراّتلا اذھ يف لوعفملا ةيراس تحبصأو ،١/10/2017 يف تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
نم ٍّيأل زوجيو .ديدجَّتلا اذھ ءارجإ مدع يف فرط ِّلكل ِّيباسنتسالا ِّقحلاب ساسملا نود نم ،ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجتل ةَّدملا ءاھتنا نم رھشأ ةثالث نع ّلقي ال
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .كلذب رخآلا فرَّطلا راعشإ عم اًروف ةَّيقافِّتالا هذھ خسفي نأ نيفرَّطلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانب
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٩٩٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٤٩ Hinodai 3-chome, Hino-shi, TOKYO 191-8660, Japan ,1-1ليجستلا مقر ناونعلا
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١٥-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

١٥-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص HINO MOTORS LTD ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

ةَّيلصألا رايغلا عطقو)تاصابلا( تالفاح/تانحاش  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

   ".ل.م.ش وكفدم" .ل.م.ش ءامنإلل طسوألا قرشلا ةكرش
“” .L.A.S. Middle East Development Co
L.A.MEDEVCO, S“.”

يراجتلا لثمملا مسا

تاّيلآلا يراجتلا لثمملا ةنھم

09/233550 :.ـھ ،يناّثلا قباطلا ،وكفيديم ةيانب ،ّيسيئَّرلا عراشلا ،اتيعج ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)6982( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٦-١٠-١٩٧٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

نَّيعملا ديحولا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.31/12/2021 ةياغلً احلاص ىقبيو٢٢/11/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٢٣١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٥٠

١٥-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٥-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Baxter AG ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark (Opfikon) Switzerland ناونعلا

ةَّيبطلا تاّدعملاو ةيودألا يراجتلا لثمملا ةنھم

03/883832 :.ـھ ،ّيضرألا قباّطلا ،ةّحص ةيانب ،ماّشلا قيرط ،ةّيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)42323( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٨-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دَمتعم عِّزومك

ليثمتلا عون
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ةدافإلاب اًطبر قفرملا)1Schedule(١ لودجلا يف ةدراولا تاجتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

DIMA HEALTHCARE .ل.م.ش ريك ثليھ اميد ةكرش
L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

اھريدقتل اًقفو هؤاغلإ ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلل زوجيو ،ةمئاد ةَّيقافِّتا وأ ةلاكو باتكلا اذھ لِّكشي الو .٣١/12/2020 ةياغل لوعفملا يراس نوكي ضيوفت باتك
.نانبل يف ةَّحّصلا ةرازو ىلإ لَسرُي ٍّيباتك راعشإ ىلع ًءانب ناك تقو ِّيأ يفو دَّيقملا ريغو قلطملا ِّيدرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٦٠٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥١

١٦-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص CitrussTV Algeria ةكرشلا مسا

رئازجلا ةكرشلا ةيسنج

Villa No 44 coopérative - Cidek Dely Brahim - Alger Algerie ناونعلا

اًمومع ةَّيراجتلا لامعألا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2050497( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةدافإلاب اًطبر ةقفرملا ةحئاللا يف راشم وھ امك تاونق  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Lebanese Network .ل.م.ش ِّثبلل ةَّينانبُّللا ةكبَّشلا ةكرش
LNB-Broadcast sal

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،عباّسلا قباّطلا ،مشاھ دامع رتنس ،شكنح وين عراش ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/429194 يراجتلا لثمملا ناونع

١٧-٠٨-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون

.30/9/2022 ةياغلو١/1/2018 نم ًءادتبا تاونس عبرأ اھتَّدم تاونق عيزوت ةَّيقافِّتا يھ لماكَّتلاو ةكارَّشلا ةَّيقافِّتا َّنإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦١٤٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٢ ليجستلا مقر

١٦-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص DOOSAN BOBCAT EMEA S.R.O.
(DMCC BRANCH)

ةكرشلا مسا

JLT Platinum Tower-Cluster I- Level 18- Office 1802 P.O.Box: 262688
Dubai-UAE

ناونعلا
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١٦-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيشتلا ةيروھمجلا ةكرشلا ةيسنج

Bobcatـلا تاعيبم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش ينالعشب وكرابسكارت ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ليدبتلا عطقو ةَّيعارزلاو ةَّيعانصلا تايلآلاو تارايسلا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

01/891510 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،رتنس اراي ،ّماعلا عراّشلا ، ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)35811( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٥-١٩٩١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.١٧/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٧٣٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٣ Sultançiftliği Mah. Lületaşı Sok. No: 3 D: 1-5 Tasdelen Çekmekoy/İSTANBULليجستلا مقر ناونعلا
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١٨-٠٤-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

١٩-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Trendy Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

.موَّنلا سبالمو ،تاماجيبلاو ،ةَّيلخاّدلا سبالملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"PENYE MOOD"  و"NESİCATHER"
ةكراملا

SAFA STYLE لياتس افص ِّيراجِّتلا ِّلحملا يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،يضرأ .ط ،le jardin    ةيانب ،فلوغلا راطملا قيرط ،حايشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/820915 يراجتلا لثمملا ناونع

)2053213( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠٤-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو ليكوك

ليثمتلا عون

 عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنإ
 ةلثامم ةَّدمل ةدَّدمم ةَّيقافِّتالا هذھ ربتعتو .اھيلع عيقوَّتلا خيرات نم اًرابتعا ةدحاو ةنس ةَّدمل ةيراس يھو ،١٩/3/2018 خيراتب اھيلع عيقوَّتلاو اھماربإ َّمت
 قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ؛طقف ةبوتكم ةَّيقافِّتا بجومب اھ ديدمت فارطألل ُّقحيو .خسفلل ةلباق ةريخألا هذھ نوكت ذإ ؛اھخسفب ةكرَّشلا مقت مل املاط ىرخأ
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٥٤٢٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٥٤

٢٤-٠٤-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٤-٠٤-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Ulyanovsky Avtomobilny Zavod Limited
Liability Company

ةكرشلا مسا

ايسور ةكرشلا ةيسنج

432034, Moskovskoe shosse, 92, Ulyanovsk, Russian Federation ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

03/222237 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،دھف ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةّيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2036380( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠١-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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اھب ةَّصاخلا رايغلا عطقو امكUAZ تابكرم
commercialو ،pickup، Patriot، Hunter :يھ تاليدوملا فانصأ َّنإ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

اھب ةَّصاخلا رايغلا عطقو امكUAZ تابكرم
ةكراملا

.L.A.ULTIMATE FAHED S .ل.م.ش دھف تيميتلأ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 لوعفملا ةيراس نوكتو ،عيقوَّتلا خيرات دنع ةَّيقافِّتالا هذھ ذافن أدبي ؛ةَّيرصح ةَّيقافِّتا اھَّنأب ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا ُّرِقُت ،١٨/8/2017 يف ةخَّرؤم عيزوت ةَّيقافِّتا
.رِكبملا ءاھنإلل ةلباق يھ ذإ ،كلذ لبق اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،٣١/12/2030 ىَّتح
 بحاص ةفصب هالعأ ةروكذملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا نييعت ةَّيسوّرلا ةكرَّشلا هبجومب تدَّكأ29/1/2019 يف خَّرؤم ضيوفت باتكب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو
.نانبل يف هالعأ اھيلإ راشملا عئاضبلل ّيمسَّرلا زايتمالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٧١٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٥

٠٢-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٩-٢٠١٩ ةياغل حلاص Joseph Joseph Ltd. ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

The Grove, 30 Great Guildford Street, London SE1 OHS, England ناونعلا

ةَّماعلا  ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)52173( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.l.a.Burotek s .ل.م.ش كيتوروب ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/240555 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،رودوموكلا عراش ،ارمحلا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٦-٠٥-١٩٨٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو لِّثممك

ليثمتلا عون

 ةَّدمل اًّيئاقلت دَّدجي فوسو)١/9/2018 نم اًرابتعا يأ( ةَّيلاعفلا خيرات نم اًرھش١٢ رورم دعب هتَّيحالص يھتنتو ،١/8/2018 يف خَّرؤم نييعت باتك
 نم قيرف ِّيأل ّقحي ذإ ،نييعَّتلا اذھ ءاھنإب هتبغر نع ،ةدَّدجملا وأ ةَّيساسألا ةَّدملا ةياھن نم دحاو رھش لبق ،اًّيِّطخ رخآلا نيقيرفلا دحأ ِملعُي مل لم ةلثامم
.دحاو رھش هتَّدم ٍّيِّطخ راعشإ بجومب ،كلذ دارأ لاح يف ،قافِّتالا اذھ خسفي نأ نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٦٠٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٦

٠٣-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BEAUTE PRESTIGE
INTERNATIONAL S.A. ( يراجِّتلا اھمسا
(SHISEIDO EMEA

ةكرشلا مسا

56/A, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE-75008 PARIS ناونعلا

ةراجتلا لامعأ ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم
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اسنرف ةكرشلا ةيسنج

مسجلاب ةيانعلا تارضحتسمو تاروطعلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

NARCISO RODRIGUEZ
ةكراملا

 .م.م.ش)مود( ةمخفلا فانصألا قيوستل ةمظنملا ةكرشلا
Distributing Organization for the Marketing of

Ltd)DOME(Exclusivities

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-741 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،طابظ ةيانب ،ناينتسوج عراش ،نصحلا ءانيم ،توريب ،نانبل
٠١/378956 يراجتلا لثمملا ناونع

)18081( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-١١-١٩٦٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،١/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧١٧١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٧ A, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE-75008 PARIS/56ليجستلا مقر ناونعلا
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٠٣-٠٥-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BEAUTE PRESTIGE
INTERNATIONAL S.A. ( يراجِّتلا اھمسا
(SHISEIDO EMEA

ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

مسجلاب ةيانعلا تارضحتسمو تاروطعلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ISSEY MIYAKE
ةكراملا

 .م.م.ش)مود( ةمخفلا فانصألا قيوستل ةمظنملا ةكرشلا
Distributing Organization for the Marketing of

Ltd)DOME(Exclusivities

يراجتلا لثمملا مسا

ةراجتلا لامعأ ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-741 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،طابظ ةيانب ،ناينتسوج عراش ،نصحلا ءانيم ،توريب ،نانبل
٠١/378956 يراجتلا لثمملا ناونع

)18081( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-١١-١٩٦٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،1/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧١٧٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٥٨

٠٣-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BEAUTE PRESTIGE
INTERNATIONAL S.A. ( يراجِّتلا اھمسا
(SHISEIDO EMEA

ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

56/A, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE-75008 PARIS ناونعلا

ةراجتلا لامعأ ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-741 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،طابظ ةيانب ،ناينتسوج عراش ،نصحلا ءانيم ،توريب ،نانبل
٠١/378956 يراجتلا لثمملا ناونع

)18081( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-١١-١٩٦٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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مسجلاب ةيانعلا تارضحتسمو تاروطعلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ZADIG & VOLTAIRE
ةكراملا

 .م.م.ش)مود( ةمخفلا فانصألا قيوستل ةمظنملا ةكرشلا
Distributing Organization for the Marketing of

Ltd)DOME(Exclusivities

يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،1/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧١٧٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٥٩

٠٣-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BEAUTE PRESTIGE
INTERNATIONAL S.A. ( يراجِّتلا اھمسا
(SHISEIDO EMEA

ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

56/A, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE-75008 PARIS ناونعلا

ةراجتلا لامعأ ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)18081( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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مسجلاب ةيانعلا تارضحتسمو تاروطعلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ELIE SAAB
ةكراملا

 .م.م.ش)مود( ةمخفلا فانصألا قيوستل ةمظنملا ةكرشلا
Distributing Organization for the Marketing of

Ltd)DOME(Exclusivities

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-741 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،طابظ ةيانب ،ناينتسوج عراش ،نصحلا ءانيم ،توريب ،نانبل
٠١/378956 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٣-١١-١٩٦٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2019 ةياغل حلاصو ،١/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧١٧٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٠ ليجستلا مقر

٠٧-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص LE COUVENT SAS ةكرشلا مسا

2 rue de la Mare à Blot, ZAC de la Tremblaie, 91220 Le Plessis-Pâté (France) ناونعلا
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٠٧-٠٥-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

تاروطعلاو ليمجَّتلا تارضحتسم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش زدنارب لارنج ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

:.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا عراش ،ةناوكّدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)2051817( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-١٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

؛١٨/12/2018 يف عَّقوملا ِّيرصحلا عيزوَّتلا دقعل قبسملا خسفلا لاح يف الإ ،٣٠/9/2021 ةياغل
.١٨/2/2019 خيراتب ةرداص ةَّيرصح ةداھش بجومب هلك كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٣٢٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦١ Singaporeليجستلا مقر ناونعلا
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٠٧-٠٥-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٠٧-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص TOSHIBA TEC SINGAPORE PTE LTD ةكرشلا مسا

روفاغنس ةكرشلا ةيسنج

TOSHIBA ةَّيلصألا اھرايغ عطقو ةَّيكالھتسالا اھداومو ،فئاظولا ةدِّدعتملا ةَّيمقَّرلا ةمظنألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

TOSHIBA
ةكراملا

 ADVANCED    .ل.م.ش ةرِّوطتملا ايجولونكّتلا لولح ةكرش
L.A.S” ATS“TECHNOLOGY SOLUTIONS .

يراجتلا لثمملا مسا

ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 زمَّرلا ،13 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،سواھ نوتلراك ةيانب ،ايلارتسوأ عراش ،ةشوَّرلا ،توريب ،نانبل
01/822229 :.ـھ ،6007 :يديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

)1018337( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٧-٠٥-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دَمتعملا يجيتارتسإلا يراجِّتلا اھكيرش يھ

ليثمتلا عون

.٣١/3/2021 ةياغل ةحلاص ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧١٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٦٢

١٠-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص Beckman Coulter International S.A. ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

Rue Juste-Olivier 22, 1260 Nyon (Switzerland) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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:ةيلاّتلاBeckman Coulter جتنم طوطخل

)DxCوCX ةعومجم( ةَّيدايعلا ءايميكلا -
)لوخّدلا( ةعانملا صيخشت -
      .مَّدلا ّبط -
.ةَّيلوبلا كلاسملا ةحارج -
     .تايطعملا ةرادإ ماظن -
.يلآلا ليغشَّتلا -
    .)Centrifugation( ّيزكرملا درَّطلا -
ايالخلا سايق ملع -
اھب ةقِّلعتملا اھتامزلتسمو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيِّبطلا تاَّدعملاو داوملل كيتويب  ةكرش
MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

؛٣١/12/2019 ىلإ يناثلا نوناك نم لَّوألا نم
.١٩/2/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٦٤٨٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٣

٢٧-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٧-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص mahe medical gmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Friedrich-Wöhler-Str.10 D-78576 Emmingen-Liptingen/Germany ناونعلا

ةَّيبطلا تادعملاو تاودألاو تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

)41760( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةبوجم يغارب ممMahe Lock II، Y ،0،7 فرح لكشب يكرح يرودم ريمست ،ريغصو ريبك جمدم لفق
 نم ضبَّنلا ذخأ ةلآ ،Lock Humeral ،ّيدضع لفق راّفح ربرخ ،ّيكلس زاھج ،NITI Rreamer ماظن ،ةانقم
 رطق فصن يغارب يئانث ،HCS-HS لكَّشلا ةَّيئانث يغارب ،B1500PL/_B1000PL_ ةفلتخم فانصأ
Tiwin                   ةَّيئانث ىحضر ةميظع ةحيفص ،Tiwin Mini Fragment ،ةريغص ةبصقو ةَّيرئاد

ESR Double Bit Screw driver-SD، Twin Clavicula Hook Plate، Patella Plate
،                          SESR extended+ESR Spine Easy Screw Removal-S، System

ESR Universal Screw Removal System-U

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش نروكينوي يذ تامدخلاو ةراجِّتلل ةَّماعلا ةكرَّشلا
rale pour le Commerce et lesénéGétéSoci

Services The Unicorn SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/612115 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،٢ مقر ويدوّسلا ةيانب ،وكيدوّسلا ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١١-٠٣-١٩٨٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

نم ركبأ خسف ُّيأ لصحي مل ام ،ةدحاو ةنسل دَّدجتو ،تاونس ثالث ةَّدمل ةيراس ىقبتو ،١/1/2019 يف يرستو ،٢٨/2/2019 يف ةرداص عيزوت ةَّيقافِّتا
.اًروف خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ةنَّسلا ءاھتنا لبق رھشأ ةثالث هتَّدم خسفلاب راذنإ باتك لاسرإب نيقيرفلا نم ٍّيأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٨٦٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٤ ليجستلا مقر

٢٧-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Limacorporate S.p.A. ةكرشلا مسا

Villanova di San Daniele del Friuli (Udine-Italy), 52, Via Nazional ناونعلا
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٢٧-٠٥-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

تاودأ ةعومجم وأ ةدرفنم ةادأ ،ةادأ عرز زاھج  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش نروكينوي يذ تامدخلاو ةراجِّتلل ةَّماعلا ةكرَّشلا
rale pour le Commerce et lesénéGétéSoci

Services The Unicorn SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيبطلا تادعملاو تاودألاو تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/612115 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،٢ مقر ويدوّسلا ةيانب ،وكيدوّسلا ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)41760( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٣-١٩٨٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

فارطألا رظني فوسو .ةَّيقافِّتالل ِّينمض ديدمت داعبتسا ُّمتيو .٣٠/11/2021 ىتح لوعفملا ةيراس ىقبتو ،١/12/2018 يف اھنايرس أدبي عيزوت ةَّيقافِّتا
.ركبم لكشب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ِّيعيبَّطلا لجألا لبق رھشأ ةَّتس نوضغ يف ٍّيمسر ديدجت ةصرف يف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٨١٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٦٥

٢٨-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص INTERSURGICAL LTD ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

Crane House Molly Millars Lane Wokingham Berkshire RG41 2RZ ناونعلا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصّنلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

نيّيرصحو نيديحو ءالكو

ليثمتلا عون
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،١٣/7/2009 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٣٢٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٦

٢٩-٠٥-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص BESTWAY INFLATABLES &
MATERIAL CORP.

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

No. 3065 Cao an Road, Shanghai, 201812, China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)68462( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

116



 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

WORLD OF)هاكرشو يوافص( ةَّيراجِّتلا يوافص ةكرش
TOYS

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،5209/15 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،ويحم ةيانب ،بيبحلا عراش ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
٠١/454888 يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-٠٤-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

٣١/12/2019 يف يھتنملا ماعلل
.١/7/2018 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٨١٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٧ ليجستلا مقر

١١-٠٦-٢٠٢٠ ةياغل حلاص TECNILATEX, S.A. ةكرشلا مسا

JUAS, 2. – 28923 ALCORCON (Madrid)) ناونعلا
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١١-٠٦-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

CONTROL
ةكراملا

étéSoci) وكيتكوب( .ل.م.ش هاكرشو يتكوب داؤف ةكرش
Boctico(SAL.Fouad Bocti et Co(

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

04/520756 :.ـھ ،لَّوألا قباطلا ،16A ةيانبلا ،هيباّرلا عراش ،سايلطنأ ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2004404( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٩-٢٠٠٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

CONTROL ةكرام تحت تاجتنملل نانبل يف عيزوَّتلاو داريتسالاب ةضَّوفملا ةديحولا ةكرَّشلا يھ
.C.N.Araco S  لالخ نم

ليثمتلا عون

.١/4/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٨٧٠٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٦٨

١٤-٠٦-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٤-٠٦-٢٠٢٠ ةياغل حلاص audifon GmbH & Co. KG ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Werner-von-Siemens-Straβe 2, D-99625 Kölleda/Th., Germany ناونعلا

يئايزيفلا جالعلاب ةَّصاخلا ةَّيضايرلا تاودألاو ةَّيبطلا  تاودألاو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةزھجأ يراجتلا لثمملا ةنھم

70/168700 :.ـھ ،6.ط ،لاّتف ةيانب  ،سرادملا عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)3014024( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-٠٧-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عزومك

ليثمتلا عون
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 تاجتنملا تانِّوكمو عطق ،تاراوسسكألا ،رايغلا عطق يأ( ةلصلا تاذ تاجتنملاو عمّسلا تاودأو تاينقتلا عيمج
 ةقلعتملا تامدخلا وأ اھتنايصب وأ تاجتنملاب قلعتي اميف مدختست يتلاوaudifon نم ةعنصملا ةصاخلا تالآلاو
)اھب

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 تاجايتحالا يوذ ةزھجأو عمَّسلل َّينانبُّللا زكرملا َّيراجِّتلا َّلحملا
ةَّصاخلا

يراجتلا لثمملا مسا

 ةرتفلا هذھ ءانثأ يفو .نيتنس نم ةيلوأ ةرتفل لوعفملا ةيراس لظتو ،نيقيرفلا نم اھعيقوت دعب ذيفنتلا زيح لخدتو ،٨/8/2018 يف ةعقوم عيزوت ةيقافتا
نم ةيفاضإ ةرتفل ةيلاتلا تارتفلا لك وأ ةيلوألا ةرتفلا هذھً اّيئاقلت دَّدمتو .رھشأ ةَّتسب قبسم يطخ راعشإب ةيقافتالا هذھ ءاھنإ نيفرطلا نم يأل قحي ةيلوألا
ً.اروف ةَّيقافتالا ءاھنإ نيفرطلا نم يأل قحيو .فرط يأ لبق نم اھئاھنإ ىتح وأ مل ام ةدحاو ةنس

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٨٧٠٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٦٩

٢١-٠٦-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٦-٢٠٢٠ ةياغل حلاص S.T.I.F. SAS ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

ZA de la Lande 49170 ST GEORGES SUR LOIRE FRANCE ناونعلا

ةَّماعلا  ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2050350( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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بوبحلا نيزختل تاءارھإ ةعانصل تانِّوكملا نم اھريغوJET ةعومجم نمض نم دعصملل ءالد تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Levant-B2Trading ةراجِّتلل قرَّشلا– ب٢ َّيراجِّتلا َّلحملا يراجتلا لثمملا مسا

76/689551 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،نكشتاوھ ىنبم ،يروخلا ةراشب عراش ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠١-٠٧-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

)ِّيرصحلا اھعِّزوم وأ( ِّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون

.ركبم لكشب اھخسف نيفرَّطلا نم ٍّلكل نكميو ،ةدَّدحم ريغ ةَّدمل ةمربمو ،١/1/2019 يف ةخَّرؤم تاعيبم لِّثممل ةَّيرصح ةَّيقافِّتا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٠٢٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٠

٢٥-٠٦-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٥-٠٦-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Ford Motor Company ةكرشلا مسا

One American Road Dearborn, Michigan USA 48101 ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم
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ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطق  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ANB MOTORS SAL .ل.م.ش زروتوم .ب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،70423 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،رطاخ وب ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/888298 يراجتلا لثمملا ناونع

)2055031( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-١١-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلاو ّيمسَّرلا عِّزوملاو دروتسملا

ليثمتلا عون

.٣١/12/2023 ةياغل حلاصو ،١١/4/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٦٦٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧١ ليجستلا مقر

٢٦-٠٦-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ةَّيلورتبلا داوملا ةراجتل ةَّيبرعلا ةكرَّشلا (APSCO) ةكرشلا مسا

ةَّيدوعّسلا ةَّيبرعلا ةكلمملا ، ٢١٤٣١ 1408 ةّدج ، ص.ب :. ناونعلا
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٢٦-٠٦-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيدوعسلا ةكرشلا ةيسنج

تويزلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MOBIL
ةكراملا

.l.a.Liquigas Lebanon s .ل.م.ش نانبل زاغيوكيل ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

لورتبلا تازاغ يراجتلا لثمملا ةنھم

،150 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،زاغيوكيل ةيانب ،Seaside road ،لياكم قوز ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
09212880 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)7824( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢١-٠٣-١٩٧٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحوو دمتعم عِّزومك

ليثمتلا عون

.13/6/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛تاونس3 ةَّدملو2019 ناريزح٥ خيرات نم ًءادتبا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٧٣٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٢ A-One Business Center La Pièce 1-Bâtiment A5, CH-1180 Rolle, Switzerlandليجستلا مقر ناونعلا
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٠٣-٠٧-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٠٣-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص AGILENT TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL Sàrl

ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

ةلِّصلا تاذ ءازجألاو ّيئايميكلا ليلحَّتلا تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

UNITECH INTERNATIONAL LLC ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

اھريغو ةَذينيجلاو ةيملعلا تالربتخملا زيھجتو بيكرتو ةنايص يراجتلا لثمملا ةنھم

04/921711 :.ـھ ،61 :.ب.ص ،عباّرلا قباّطلا ،ايريلاغ رتنس ،ماعلا عراشلا ،عوشي ةعرزم ،نتملا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2048270( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

 يف ددج نيعِّزوم نييعت نمAGILENT عنمي ءيش دجوي ال هَّنأ مغر ديحولا دَمتعملا عِّزوملا يھ
نانبل

ليثمتلا عون

.19/2/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو31/12/2021 ةياغلو1/1/2019 نم اًرابتعا ةذفاّنلاUN47X مقر عِّزوملا ةَّيقافِّتا طورشل اًقفو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٨٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٧٣

٠٤-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص SHIMADZU Corporation ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Shimadzu Corporation 1, Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-
8511, Japan

ناونعلا

ةَّيئافشتسالاو ةَّيبطلا داوملا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

03/869823 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ةحص ةيانب ، ماشلا قيرط ،ةيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)42323( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٨-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اھكيرشو ديحولا اھعزوم

ليثمتلا عون
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رايغلا عطقو تاراوسسكألا عم ةَّيليلحتلاو ةَّيبطلا ةزھجألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش ريك ثليھ -اميد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.10/5/2020 ةياغلو11/5/2019 نم حلاصو١١/5/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٧٩٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٤

٠٤-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص يلودلا قيوستلل ةدحتملا لامعألا United Business
Company

ةكرشلا مسا

ندرالا ةكرشلا ةيسنج

P.O.box: 2209 Amman 11941 Jordan ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)2010800( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةَّيكريمألا ،Southern Folger Detention Equipment Company ةكرش تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.SOCIETE SOURCE S .م.م.ش سروس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ عباّسلا قباّطلا ،عباسلا قباطلا ،نايحلص ةيانب ،ماعلا عراشلا ،ناوھش ةنرق ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/331210 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٩-٠٨-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصحً اعِّزوم

ليثمتلا عون

.نيفرَّطلا ةقفاومب اھديدجت ُّمتيو ،٣١/12/2020 ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبتو ،٥/5/2019 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٧٤٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٥

٠٤-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص JENOPTIK Robot GmbH ةكرشلا مسا

Opladener Strasse 202 40789 Monheim Germany ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم
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ايناملا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.SOURCE S  .م.م.ش سروس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ عباّسلا قباّطلا ،عباسلا قباطلا ،نايحلص ةيانب ،ماعلا عراشلا ،ناوھش ةنرق ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/331210 يراجتلا لثمملا ناونع

)2010800( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٩-٠٨-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

نيّيرصح نيعِّزوم

ليثمتلا عون

 هذھ لادبتسا وأ نيفرطلا قافتاب اھديدمت ةلاح يف َّالإً اّيئاقلت اھتَّيحالص يھتنتس اھدعب .٣١/12/2024 ةياغل ةحلاصو ،٧/2/2019 يف ةخَّرؤم ةداھش
.عيزوت ةَّيقافتاب ةداھشلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٧٤٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٦ ليجستلا مقر

٠٩-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Natural SARL ةكرشلا مسا

11 نانبل نوماشب ،ةَّيعانصلا ةقطنملا نوماشب - ناونعلا ةَّيدوھيلا عراش -
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٠٩-٠٧-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نانبل ةكرشلا ةيسنج

 نيب ةمربملا ةَّيقافِّتالاب اًطبر قفرملا أ قحلملا يف اھركذ دراولا تاجتنملا يھو ةَّيعيبَّطلاو ةَّيليمجَّتلا تاجتنملا
فيظنَّتلا داومو ،ةَّيئاذغلا داوملا قحلملا اذھ نم ىنثتسيو .هالعأ امھنع هَّونملا نيقيرفلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Beesline
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج نومير ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

كيتوسامرافلا فانصأو ةيودألا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/501000 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)69317( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٥-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح ًعِّزومك

ليثمتلا عون

 ُّرمتستو خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا لوعفملا ةيراس حبصت ،تقو برقأ يف اھؤاھنإ َّمتي مل امو ،١/7/2011 يف تمربأو تمِّظن يرصح عيزوت ةَّيقافتا
٦ لبق ديدجَّتلا مدع رارق بوتكم باتكب رخآلا قيرفلا نيقيرفلا نم ٌّيأ رطخي مل ام ةرتفلا سفنل اًّيئاقلت ةَّدملا هذھ ديدجت ُّمتيس .تاونس سمخ ةدمل ةيراس
 عم رخآلا قيرفلا ىلإ هلاسرإ ُّمتي ٍّيِّطخ راعشإ قيرط نع ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ قيرف ِّلكل زوجيو .ةَّيديدجَّتلا وأ ةَّيلَّوألا ةَّدملا ءاھتنا نم ّلقألا ىلع رھشأ
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .ٍّيروف لوعفم
.ةمئاق تلاز

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٠٠٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٧٧

٠٩-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٩-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Shandong KAMA Automobile
Manufacturing CO., LTD

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

5888, DONGHUANROAD, SHOUGUANGCITY, SHANDONG PROVINCE,
CHINA

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

05/556135 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،دارم يدجو ةيانب ،ّيسيئِّرلا عراّشلا ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2053704( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠٦-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا ليكولا

ليثمتلا عون

130



اھريغو بأ كيبلا تانحاشو نافلا تانحاشو تايافّنلا تانحاشو ةريغَّصلا تانحاّشلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

KAMA
ةكراملا

MOURAD MOTORS.ب.ت زروتوم دارم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.١٢/12/2018 خيراتب ةرداص ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠١٩٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٨

١٠-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص BENELLI ARMI S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU)-ITALY ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)1022300( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Benelli
ةكراملا

  .ل.م.ش زنشويلوس يتيرويكس دنا سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرش
Metropolitan Defense and Security Solutions

L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

01/702000 :.ـھ ،7333 :يديربلا زمَّرلا ،11 :.ب.ص ،وّنس ةيانب ،ةبطيصملا ىطو ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٢-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليكو

ليثمتلا عون

.نيقيرفلا نيب لدابتم قافِّتاب اًقبسم ديدمَّتلا َّمت اذإ الإ ،31/12/2020 يف هتَّدم يھتنت نييعَّتلا اذھ َّنأب تدافأ٢٥/3/2019 يف ةخَّرؤم ةلاكو ةَّيقافِّتا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠١١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٧٩ ليجستلا مقر

١٢-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd. ةكرشلا مسا

China ناونعلا
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١٢-٠٧-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

ضفخنملا رُّتوَّتلا تاذ ةَّيئابرھكلاChint تاجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Tabbara Electro .م.م.ش كيناكيمورتكلإ ةرابط ةكرش
L.R.A.Mechanic S.

يراجتلا لثمملا مسا

ماع لكشب يراجتلا طاشنلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 زمَّرلا ،113 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،قيفوَّتلا ةيانب ،ةرابط قيفوت عراش ،فيرَّظلا ،توريب ،نانبل
01/353611 :.ـھ ،5898 :يديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

)45921( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٣٠-١١-١٩٨٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاديحوً اضَّوفمً اعِّزوم
ليثمتلا عون

.31/12/2021 ةياغلو١/1/2019 يف ةرداص ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٠٣٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٨٠

١٦-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص MONNALISA SpA ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Madame Curie 7, 52100 Arezzo (Italy) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/425816 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،.ث.ب.أ ةيانب ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)157( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-٠١-١٩٣٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون
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لافطألاب ةَّصاخلا سبالملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

.Hiker–Hitchو ،Ny & Lon، Jakioo، Monnalisa :ةيلاّتلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

.ل.م.ش .ث.ب.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت .٢٠٢٢ فيص/عيبر ةعومجم ميلست ىّتحو٢٠١٩ ءاتش/فيرخ مسوم نم ًءادتبا اھلوعفم يرسيو ،١٥/10/2018 يف ةعَّقوم ةَّيقافتا
 روكذملا لاحلا يف تقو ِّيأ يفً اروف اھؤاھنإ فرط ِّيأل قحيو .ٍّيفاضإ راعشإ ِّيأ ىلإ ةجاحلا نود نم ،يلاوَّتلا ىلع ،اًعابتو ةَّيفاضإ ةنس ةرتفل اًّيئاقلت
.اھيف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
)توريب( نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٠٣٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨١

٢٤-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Rock River Arms, Inc. ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

1042 Cleveland Road, Colona, IL 61241 ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)67577( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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اھتاقحلمو ةيرانلا ةحلسألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ب.ت.ش)هاكرشو ليمجلا دمحم( ةيراجتلا)2( لياتنكرم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،5448/14 :.ب.ص ،لوألا قباطلا ،نامزلا جرب ةيانب ،امور عراش ،عيانصلا ،توريب ،نانبل
٠١/739852 يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-١٠-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عزومو لثممك

ليثمتلا عون

.ةدحاو ةنس ةدملو٢١/3/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٢٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٢

٢٤-٠٧-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٤-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Maharishi Ayurveda Products Pvt. Ltd. ةكرشلا مسا

DGL-121, First Floor DLF, The Galleria, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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دنھلا ةكرشلا ةيسنج

ليمجَّتلا تارضحتسمو صارقألاو ةَّيبشعلا/ةَّيديفرويألا ةَّيئاذغلا تالِّمكملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Nature Health NH ةعيبَّطلاو ةَّحّصلا ِّيراجِّتلا ّلحملا يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،طولب ةيانب ،نيمِّلعملا راد لباقم ،ىطولا عراش ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل
٠٣/220717 يراجتلا لثمملا ناونع

)2053161( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-٠٤-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

.٢٩/11/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٤٣٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٣ ليجستلا مقر

٢٥-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Pride Industries ةكرشلا مسا

639 Arligton Rd Greer, SC 29651 USA ناونعلا
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٢٥-٠٧-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

تييزَّتلا داوم يھ تاجتنملا َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lubrimax
ةكراملا

.م.م.ش ةراجِّتللLUBRIMAX ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

03064067 :.ـھ ،يروكرام ةيانب ،نسح رئب ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2049228( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠٤-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصحو ديحو عِّزومك

ليثمتلا عون

 ةَّيقافِّتالا ءاھنإب هتَّين نع رخآلا فرَّطلا نيفرَّطلا دحأ غلبأ اذإ الإ لوعفملا ةيراس ىقبتو ،تاونس سمخ ةَّدمل١٤/3/2017 خيراتب تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
 ةَّتس دعب ةَّيقافِّتالا خسف نافرَّطلا رِّرقي نأ نكميو .ةَّيقافِّتالا ءاھنإل دَّدحملا خيراّتلا نم ّلقألا ىلع اًرھش رشع ينثا لبق هلاسرإ ُّمتي ٍّيِّطخ راعشإ ةطساوب
 ىلعPride Industries ةكرش هبجومب تقفاو١/3/2018 يف خَّرؤم باتكب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .راعشإلا هيف لسري يذَّلا خيراّتلا نم رھشأ
LUBRIMAX ةكرش ىلإ ريخألا اذھ نم ريصق يلع دِّيَّسلا نيبو اھنيب ةمربملا نانبل يفLubrimax تييزَّتلا داوم عيزوتل ةَّيقافِّتالا هذھ ةَّيكلم لقن
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .م.م.ش ةراجِّتلل
.ةمئاق تلاز

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
طسوألا قرَّشلا ةقطنم
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٩٣٥٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٤ Bornbarch 1 22848 Norderstedt, Germanyليجستلا مقر ناونعلا
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٠٦-٠٨-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Sysmex Europe GmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطقو ،رتويبمكلا جماربو ،مزاوللاو ،داوملا تافشاك عمSysmex لوبلاو مَّدلا ثحبم ليلحت ةزھجأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 BIOTECK .ل.م.ش ةَّيِّبطلا تاَّدعملاو داوملل كيتويب ةكرش
MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.خيراتلا اذھ لولح لبق ءاغلإلل لباق وھو ،٣١/3/2020 ةياغل حلاصو ،١٦/4/2019 يف عَّقوم ضيوفت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٥٩٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٨٥

٠٦-٠٨-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Giti Tire Trading Pte. Ltd. ةكرشلا مسا

روفاغنس ةكرشلا ةيسنج

150 Beach Road, #22-01/08, Gateway West, Singapore 189720 ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،1033 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،ةرابكو شرطا ةيانب ،مّدقملا لضف عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل
06/441144 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)14793( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٧-٠٣-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ريغو يرصح

ليثمتلا عون
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)تاصابلاو تانحاّشلل ةَّيعاعّشلا تاراطإلاو ،تاراّيَّسلاو تانحاّشلل ةفيفخلا ةَّيعاعّشلا تاراطإلا( تاراطإلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

 تانحاّشلل ةفيفخلا ةَّيعاعّشلا تاراطإلا( تاراطإلا نم تاجتنملا عيزوتل َّيرصحلا َّقحلا كلتمت
GITI، :ةيلاّتلا ةَّيراجِّتلا تامالعلا تحت)تاصابلاو تانحاّشلل ةَّيعاعّشلا تاراطإلاو ،تاراّيَّسلاو

PRIMEWELLوأ/و RUNWAYقيوست لجأ نم ةَّيرصح ريغ ةَّيراجت تامالع صخرو ،طقف 
 وأ/وPRIMEWELL، GITI : ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت يتَّلاو هالعأ ةروكذملا تاجتنملا

RUNWAY

ةكراملا

HATECO .م.م.ش ةراجِّتلل جاجع دمح ةسَّسؤم ةكرش
L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 نم ةمزلم ةريخألا هذھ ىقبت نأ بجي ،ةَّيقافِّتالا هذھل اًقفو ةركبم ةروصب ءاھنإلا َّمت اذإ ام ءانثتسابو ،٥/3/2019 خيراتب تمربأ ةَّيرصح ديروت ةَّيقافِّتا
 اھدعب عضختو .)نيخيراّتلا الك اًنمض(2020 راذآ31 يف يھتنتو2019 ناسين١ نم اھلوعفم يرسيو ،يرتشملاو دِّروملا لبق نم اھعيقوت خيرات
 لدابتم قافِّتا ءارجإ نيقيرفلل نكمي ،ةَّيقافِّتالا هذھ يف هيلع صوصنم وھ امك حاجنب ةفدھتسملا تاعيبملا ماقرأ يرتشملا قِّقحي نأ طرشو ،2-١٩ ةَّداملل
 لالخ اھتشقانم نيقيرفلا ىلع بجي يتَّلا ةفدھتسملا عيبلا  ةَّيَّمك ءانثتساب ةھباشم طورشو دونب قفو ىرخأ ةدحاو ةنس ةرتفل ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجتل وأ ديدمتل
هتَّين نع اھيف برعي ةَّيساسألا ةرتفلا ءاھتنا لبق ّلقألا ىلع اًرھش٦٠ ةلھمب ةرَّكذم ءاطعإب دِّروملا ماق اذإ ام ءانثتساب ةَّيقافِّتالل ةدّدمملا وأ ةدّدجملا تارتفلا
 ىلع قافِّتالا َّمتي مل وأ ،ةَّيفاضإ ةَّيقافِّتا وأ ةديدج ةَّيقافِّتا عيقوتب ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت وأ ديدمت َّمتي مل لاح يف ،ّكش ِّيأ بُّنجتل .ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت مدعب
 هذھ دقفت ،ناك ببس ِّيأل ةعباتتملا ةدَّدجملا تارتفلا هذھ وأ ةَّيساسألا ةرتفلا ءاھتنا خيرات دنع نيقيرفلا نيب ةعباتتم ةدَّدجم ةرتف ِّ لكل ةفدھتسملا تاعيبملا
 ةركذمب نيقيرفلا نم ٍّيأ لبق نم ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ نكميو .ءاھتنالا لبق ةثدحملا ةَّيلاملا تاّيلوؤسملاب قلعتم وھ ام ءانثتساب ةَّينوناقلا اھليعافم ةَّيقافِّتالا
.ةَّيقافِّتالا هذھل ِّيِّدام قرخ ثادحإ ىلع رخآلا قيرفلا مدقأ لاح يف ةَّيروف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 وأ)تاراّيَّسلا يعِّنصم يأ( ةَّيساسألا عاّنّصلا تاّدعم لمشي نأ نود نانبل يف يأ( لادبتسالا قوس
)مھيدِّھعتم وأ مھئالكو

هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٠٦٤٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٦

١٤-٠٨-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠١٩ ةياغل حلاص FORMENTI E GIOVENZANA SPA ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

via Piave 55, Veduggio con Colzano/MB ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2028817( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

141



FGV، FGV Italy( هالعا اھيلإ راشملا ةَّيلاطيإلا ةكرَّشلا لبق نم ةعَّنصملا تاجوتنملا ينعت تاجوتنملا َّنإ
Compagnucci، Asia، لبق نم اھب دادمإلا ُّمتي فانصأو FGV Veneto(

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Eurostar Trading   .م.م.ش ةَّيراجِّتلا راتسوروا ةكرش
Company SARL

يراجتلا لثمملا مسا

 ،602 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،تاحرف ةيانب ،سدعلا سيور عراش ،اميشرفك ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
03/506994 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

٢٢-٠٢-٢٠١٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا َّقحلا

ليثمتلا عون

 دَّدجت يھو ،٣١/12/2019 ةياغل يأ ةدحاو ةنسل ةذفان ىقبت يھو ،خيراّتلا اذھ نم ًءادتبا ةذفان نوكتو ،١/1/2019 يف ةمربم ةَّيرصح ةلاكو ةَّيقافِّتا
ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكت امك .اًموي٦٠ نمض قبسم ٍّيِّطخ راعشإب نيقيرفلا دحأ نم اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،تقولا نم ةدَّدحم ريغ ةرتفل كلذ دعب اًّيئاقلت
.اًروف

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/٧٧٣٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٧ ليجستلا مقر

١٩-٠٨-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Ford Motor Company ةكرشلا مسا

One American Road Dearborn, Michigan USA 48101 ناونعلا
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١٩-٠٨-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطقو تاراّيسلل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ANB MOTORS SAL .ل.م.ش زروتوم .ب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،70423 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،رطاخ وب ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/888298 يراجتلا لثمملا ناونع

)2055031( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-١١-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلاو ّيمسَّرلا عِّزوملاو دروتسملا

ليثمتلا عون

.٣١/12/2023 ةياغل حلاصو ،١/7/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١١٧٩٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٨٨ ةَّيدوعّسلا ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ليجستلا مقر 22426 8877 ةّدج ص.ب :. ناونعلا
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٢٠-٠٨-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٢٠-٠٨-٢٠٢٠ ةياغل حلاص تابّطرملا ةعانصل ديعس دومحم ةكرش ةكرشلا مسا

ةيدوعسلا ةكرشلا ةيسنج

ةقاّطلا بورشم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Boom Boom
ةكراملا

)فوكيآ( .ل.م.ش ةيذغألل ةَّيملاعلا ةكرَّشلا
INTERNATIONAL COMPANY OF FOODS

ICOF(SAL(

يراجتلا لثمملا مسا

ةعانصلاو ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،2071/116 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نيّدلا ّزع ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ثدحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/392040 يراجتلا لثمملا ناونع

)2044418( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠٢-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا عِّزوملاو ّيرصحلا ليكولا

ليثمتلا عون

.١٤/4/2019 يف ةخّرؤم نييعت ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٠٩٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٨٩

٢١-٠٨-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٨-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Maserati S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Viale Ciro Menotti 322 -  41121 Modena ناونعلا

يرحبلاو يربلا لقنلاو ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا قباطلا ،نايالياب ةيانب ، ،ةديدجلا رافلوب ،ليفلا نس ،ةيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
05/957600 :.ـھ ،١٦٧٠٥٥ يراجتلا لثمملا ناونع

)24990( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٤-١٩٨٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عزوملا

ليثمتلا عون
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تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تاراَّيس  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Maserati
ةكراملا

Bazerji &.G)GBF( .ل.م.ش  هدالوأو يجرزاب .ج ةكرش
GBF. (L.A.Fils S(

يراجتلا لثمملا مسا

.٣/6/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١١٨٧٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٠

٢٢-٠٨-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٢-٠٨-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ZHEJIANG LANJIAN
BIOTECHNOLOGY CO., LTD

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

No. 212, Shezhou Road, Houzhai Industrial Zone, Yiwu City, Zhejiang Province ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)226( عاقبلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ،ضوعبلا صارقأو ضوعبلا فئافل ،لم300 ،لم400 ،لم750 مجحInsect Aerosol تارشح ديبم
ضوعبلا دراط ناّخَّسلاو ،ضوعبلا دراط لئاس ناّخسو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

HACKER
ةكراملا

ELISSA قيوسَّتلل اسيلا ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

08/660917 :.ـھ ،يضرألا قباطلا ،سراف ةيانب ،ماعلا قيرَّطلا ،نينج بج ،يبرغلا عاقبلا ،عاقبلا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٢-٠٩-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون

.ءاغلإلل لباق وھو ،2023 لَّوألا نيرشت ةياغلو٢٠١٨ يناّثلا نيرشت نم حلاص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٤٧٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩١

٠٤-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Fine Hygienic Paper Company ةكرشلا مسا

P O Box 154 Amman 11118 Jordan ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم
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ندرالا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"Lady and Baby" و ،"Baby  Fine"و ،"Fine" :ةيلاتلا ةَّيراجتلا تامالعلا
ةكراملا

SARRAF & CO.CH.  .ل.م.ش هاكرشو فاَّرص .ش ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،فاَّرص ةيانب ،بوھلش ةرامع عراش ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/888306 :.ـھ ،٩٠٢٠١٠ يراجتلا لثمملا ناونع

)7580( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٦-٠١-١٩٧٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح عِّزوم

ليثمتلا عون

ً اقفو اھناوأ لبق خَسفت مل ام ،٣١/12/2022 يف يھتنتو ذافّنلا خيرات نم اھلوعفم يرسي فوسو ،)ذافنلا خيرات(١/8/2017 يف ةمربم عيزوت ةَّيقافِّتا
 دقو .تقو ِّيأ يف خسفلل ةلباق يھو .اھتَّدم ءاھتنا نم لقألا ىلع دحاو رھش لبق نيقيرفلا لبق نم هيلع قفَّتُيو شَقاني اھل ديدجت وأ ديدمت يأو .اھتاجردنمل
ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٣/7/2019 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب تقحلأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف تاجتنملا حرط عضوم وأ ةَّيلخادلا قوسلا ينعت يتلا تاعيبملا ةقطنم
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٥٢٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٢ ليجستلا مقر

٠٩-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص HANKIL INDUSTRIAL CO., LTD. ةكرشلا مسا

#118, SANGMA-RI, DAEGOT-MYUN, GIMPO-CITY, GYONGGI-DO, KOREA ناونعلا
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٠٩-٠٩-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايروك ةكرشلا ةيسنج

هايملا ميطارخ عاونأ ةَّفاك  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

HANKIL
ةكراملا

.L.A.TAKLA TRADING S .ل.م.ش ةراجِّتلل القت ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :يديربلا زمَّرلا ،90 :.ب.ص ،يحولاّشلا انريم دارتسوتوأ ،رافلوبلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/892420 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،٠٦٦٠ يراجتلا لثمملا ناونع

)2033274( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٣-٢٠١٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 ءاقرفلا بغري مل لاح يفو .تاونس ثالث ةَّدمل كلذك ىقبيو ،خيراّتلا اذھ نم ًءادتبا هلوعفم يرسيو ،١٧/5/2019 يف عَّقوم هالعأ هيلإ راشملا دقعلا َّنإ
.ةيلاتتم تاونسل اًّيئاقلت هديدمت ُّمتيسف دقعلا اذھ ءاھنإ ةثالثلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ةَّينانبُّللا قوّسلا
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٥٣٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٣ Gahyeonsan-ro, 23beon-gil, Seo-gu, Incheon-city, 22603 KOREA ,60#ليجستلا مقر ناونعلا
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٠٩-٠٩-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٠٩-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص COOL RUN BIKE CO., LTD. ةكرشلا مسا

ايروك ةكرشلا ةيسنج

ملالَّسلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.TAKLA TRADING S  .ل.م.ش ةراجِّتلل القت ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :يديربلا زمَّرلا ،90 :.ب.ص ،يحولاّشلا انريم دارتسوتوأ ،رافلوبلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/892420 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،٠٦٦٠ يراجتلا لثمملا ناونع

)2033274( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٣-٢٠١٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ِّيرصحو ديحو عِّزومو ليكو

ليثمتلا عون

نامزتلي نيفرَّطلا َّنأ املاط ةدحاو ةنس نم ةيلاتتم ةَّدمل ديدجَّتلل ةلباق يھو ،نيتنس ةَّدمل ةحلاصو ،٣/4/2019 يف ةخَّرؤم ةديحوو ةَّيرصح ةلاكو ةَّيقافِّتا
.اھماكحأو اھطورشب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٥٣٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٦٩٤

٠٩-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٩-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص LAKU INDUSTRIES SDN BHD ةكرشلا مسا

ايزيلام ةكرشلا ةيسنج

LOT 2297, JALAN MEGA 1, TAMAN INDUSTRI MEGA, OFF BANDAR 
TEKNOLOGI KAJANG, 43500 SEMENYIH, SELANGOR D.E, MALAYSIA

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

زمَّرلا ،90 :.ب.ص ،رتنس ةديدج وين ،ةّيدلبلا ىنبم فلخ ،ةديدج وين عراش ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/892420 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،0660 :يديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

)48173( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-٠٨-١٩٩٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو عِّزومو ِّيرصح ليكو

ليثمتلا عون
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 هايم ةَّخضم ،)vibratory plate compactor( راّفحلل زاّزھ ةحيفص تاذ ةصاصر ّيكيلورديھلا كاّكَّدلا
concrete( يناسرخلا زاّزھلا ،)concrete cutter( يناسرخلا عطاقلا ،)submersible pump( ةسطاغ

 vibrator(، ةَّيئابرھكلا ةفرجملا )power trowel(، ّيزكرملا درَّطلا ةَّخضم )centrifugal pump(، 
)bar bender( نابضقلا ِّيل ةنكمو)bar cutter( نابضقلا ةعطاق

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

TECHNO SUPPLY  ةَّينقِّتلا تازيھجَّتلل القت ةكرش
TAKLA

يراجتلا لثمملا مسا

اعلا يف ةعَّقوملا ةَّيلصألا ةَّيرصحلا ةلاكولا ةَّيقافِّتا ىلع ديكأت يھو ،١٤/5/2019 خيراتب ايزيلام يف ةَّيجراخلا ةرازو نم ةقَّدصم ةَّيرصح ةلاكو ةَّيقافِّتا
.اھطورشو اھدونب ةَّفاكب نامزتلي نيفرَّطلا َّنأ املاط ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت ديدجَّتلل ةلباق يھو ،١٩٩٩

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٥٣٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٥

١٢-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Edan Instruments, Inc. ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

No. 15 Jinhui Rd., JinSha Community, Kengzi Subdistrict, Pingshan District, 
Shenzhen, 518122, P.R. China

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2012413( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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:هاندأ ةروكذملا تاجوتنملل
Express-12 SE، -12SE، -601SE، -301SE، -300SE، -3SE، -1SE، :بلقلا طيطخت زاھج

-18SE، Express-1200 SE، -1201SE
-1515SE:PC ECG

2012SE، -2003SE:Holter- زاھج
elite، 5elite V، 80iM، 70iM، 60iM، 50iM، 20iM، B8iM، A8iM، 8iM :ىضرملا ةبقارم ةزھجأ

12X، 10X، 8X، 8elite V، 6 V
20iT :دعب نع سايقلا زاھج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

KHAYAT MED SARL .م.م.ش ديم طاّيخ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،476 :.ب.ص ،طاّيخ راكدا اليف ،٤٦ عراش ،سينودأ ،حبصم قوز ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/220518 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٣-٠٤-٢٠٠٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.اًقبسم اھؤاھنإ ىرج اذإ الإ تاونس ثالث ةَّدمل ةيراس ىقبت فوسو١٥/3/2019 يف أدبتو ،١٥/3/2019 يف ةخَّرؤم زاجم ِّيرصح عِّزوم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٤٦٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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B3M، A3M، 3M، 3iM :ةَّيويحلا تامالعلا ةبقارم زاھج
N100H، B100H :ّيضبَّنلا جسكأَّتلا سايقم
10H :ّيعبصإلا جسكأَّتلا سايقم
Express9F، 9F، 6F، 3F، 2F :نينجلا ةبقارم زاھج
A HD6C، HD6 C، A6C، 6C، 3C :نولوقلا راظنم
6FTS، CMS-MFM، CNS Lite-MFM، CNS-MFM- :ّيزكرملا دصرملا زاھج
Sonotrax Pro، Sonotrax Basic، Sonotrax Lite، :ةَّيتوَّصلا قوف تاجوملاب ّيبيج رلبود
1SD، Sonotrax II Pro، Sonotrax II، Sonotrax Basic A، Sonotrax Vascular
5SD/6SD :ةَّيتوَّصلا قوف تاجوملاب ّيدضنم رلبود
4Acclarix AX، 3Acclarix AX، 60U، 50U، 2U، :ةَّيتوَّصلا قوف تاجوملاب ُّيصيخشت زاھج
8Acclarix LX، 4Acclarix LX، 8Acclarix AX

٥٦٩٦

١٢-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص JINGDEZHEN BAIC CHANGHE IMP. &
EXP. CO., LTD.

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،1816 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،٣٦٦ ةيانب ،توقايب ،بيّدلا ّلج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/889689 يراجتلا لثمملا ناونع

)2026499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٨-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح عِّزوم

ليثمتلا عون
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Changhe تابكرم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BAZERJI MOTORS  .ل.م.ش زروتوم يجرزاب ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

.25/5/2021 ةياغلو٢٦/5/2018 نم حلاص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٦٨٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٧

١٢-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص TP Vision Singapore Pte Ltd ةكرشلا مسا

روفاغنس ةكرشلا ةيسنج

31 Ubi Road 1 # 04 – 01 Aztech Building Singapore 408694 ناونعلا

ةَّيئابرھكلا تادعملاو داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

)40142( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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اھتاراوسسكأو زافلّتلا ةزھجأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Philips
ةكراملا

AZ Electronic SAL  .ل.م.ش كينورتكلإ .ز.آ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-2833 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،بايد ةيانب ،ريملا ةلت عراش ،ّسلكملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/684900 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٨-٠٦-١٩٧٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

عِّزوملا

ليثمتلا عون

.٢/1/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛٣١/12/2020 ةياغل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٢٣٢٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٨

١٦-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Jiangxi Dorcen Automobile CO., LTD. ةكرشلا مسا

318 Zhongling Road of Fuzhou, Jiangxi ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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نيصلا ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطقو تاراّيَّسلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

DORCEN
ةكراملا

Auto Lebanon .م.م.ش ةَّماعلا ةراجِّتلل نانبل وتوأ ةكرش
L.R.A.General Trading Company S.

يراجتلا لثمملا مسا

 ،5102 :.ب.ص ،نماّثلا قباّطلا ،ةضاوع ةيانب ،ارھن قيفوت  عراش ،ةناّمّرلا نيع ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
70/800377 :.ـھ ،25 :يديربلا زمَّرلا يراجتلا لثمملا ناونع

)2056380( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٣-٠٤-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

٣٦ ةدمل دَّدمت فوسو ،2022 راّيأ10 ةياغل2019 راّيأ١٠ نم لوعفملا ةيراس ىقبت فوسو ،2019 راّيأ١٠ خيراتب تمربأ ِّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا
 ةَّينمَّزلا ةرتفلل ةبسِّنلاب تاعيبملل ديدجلا ىندألا ِّدحلا ديكأت ةداعإ نيقيرفلا ىلع نَّيعتي ،ةَّيقافِّتالا ةَّيحالص دَّدمت امدنعو .طورشب ،اھئاضقنا ىدل ىرخأ اًرھش
 ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٦/9/2019 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،تقو ِّيأ يف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةلِّصلا تاذ
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٢٥٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٦٩٩ ليجستلا مقر

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ADIENNE SA ةكرشلا مسا

Via Zurigo 46, 6900 Lugano, Switzerland ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٦-٠٩-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

mg100 mg and15 )thiotepa:INN(®TEPADINA اھجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

mg100 mg and15 )thiotepa:INN(®TEPADINA اھجوتنم
ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

 ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا لوعفم نايرس نيح ىلإ حلاصو ،٣/3/2016 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،١٣/9/2019 خيراتب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٨٨٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٠٠

٢٦-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص NATCO PHARMA LIMITED ةكرشلا مسا

دنھلا ةكرشلا ةيسنج

Natco House, Road No: 2, Banjara Hills, Hyderabad-500 034 ناونعلا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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mg10 (Lenalidomide( ،Lenalidomide)15 :ةيلاّتلا)Annex A( أ قحلملا يف ةدراولا تاجتنملل
mg100 (Azacitidine، )mg25 (Lenalidomide، )mg(

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

   .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 َّنأ دِّكؤي١٣/9/2019 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،٢٨/2/2018 خيراتب دنھلا يف ةَّيجراخلا ةرازو نم قَّدصم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٨٨٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠١

٢٦-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Neon Laboratories Limited ةكرشلا مسا

دنھلا ةكرشلا ةيسنج

Dhamji Shamji Industrial Complex, Mahakali Caves Road, Andheri East Mumbai 
400 093, India

ناونعلا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ml via-10 ml/mg1 Arsenic Trioxide Injection اھجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ARSITRI
ةكراملا

   .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصحو ديحو عِّزوم

ليثمتلا عون

 باتكلا اذھ َّنأ امك .رھشأ ةعبرأ لبق ٍّيِّطخ راعشإ بجومب نيقيرفلا دحأ لبق نم هئاھنإ ىتح اًحلاص ىقبي فوسو ،١٢/11/2013 خيراتب رداص باتك
نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٣/9/2019 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،تقو ِّيأ يف ةكرَّشلا لبق نم ءاھنإلل لباق
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٨٨٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٢ ليجستلا مقر

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Norma Hellas s.a. ةكرشلا مسا

Athens, 54th Menandrou str, Greece ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٦-٠٩-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

نانويلا ةكرشلا ةيسنج

®Norma/Colistinـل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

®Norma/Colistinـل
ةكراملا

   .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلاو ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،١٣/9/2019 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،٤/6/2018 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
طقف نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٨١٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٠٣

٢٦-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Quest Vitamins Middle East FZE ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

Plot No. S20708A, building No. 13, street No. 230 Jebel ali Free Zone (JAFZA 
South), P.O.Box 17836 Dubai, United Arab Emirates

ناونعلا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلاو ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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Quest تاجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

   .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ،١٣/9/2019 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،٣١/5/2018 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٨١٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٤

٢٦-٠٩-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-٠٩-٢٠٢٠ ةياغل حلاص BLOUNT EUROPE S.A. ةكرشلا مسا

اكيجلب ةكرشلا ةيسنج

Rue Emile Francqui, 5 B 1435 Mont-Saint-Guibert, BELGIUM ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)13992( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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Oregon تاجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Oregon تاجوتنم
ةكراملا

.م.م.ش ةدودحملا نابعشو لمج ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،488 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،رتنس ةنيز ةيانب ،باھش داؤف رافلوب ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل
٠٦/442752 يراجتلا لثمملا ناونع

١٣-٠١-١٩٩٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دمتعملا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.5/7/2019 يف ةخَّرؤم دمتعم عِّزوم ةداھش بجومب كلذو ؛ةحلاص يھ٨/11/2013 خيراتب نيقيرفلا نيب ةمربملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنأب تدافأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٩٣٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٥

٠٢-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٢-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص RAZER (EUROPE) GMBH ةكرشلا مسا

Winterhuderweg 82, D-22085 Hamburg, Germany ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ايناملا ةكرشلا ةيسنج

مُّكحَّتلا تادحو -Razer سأَّرلا تاعاّمس -Razer حيتافملا ةحول -Razer سواملا ةزھجأ :ينعت تاجوتنملا َّنإ
Razer- سواملا تاحول Razer- تاراوسسكأ Razer- تاّدعم Razer.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

FOTOTEK SAL .ل.م.ش كيتوتوف ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/240555 :.ـھ ،تبات شرح ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2041740( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢١-٠٥-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح اًعِّزوم

ليثمتلا عون

 ةاعارم عم)ةَّيلَّوألا ةَّدملا( ةدحاو ةنس ىّتح ُّرمتستو ةَّيلاعفلا خيرات نم اھلوعفم يرسيو ،)ُّيلعفلا خيراّتلا(2018 يناّثلا نيرشت14 يف تَمِربأ  ةَّيقافِّتا
 ٍّيأ لَبِق نم تخُِسف لاح يف الإ ةدحاو ةنس نم ةبقاعتم تارتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتت ،ةَّيلَّوألا ةَّدملا ءاضقنا دنعو .١٥ دنبلا يف ةدراولا خسفلا ماكحأ
 دُّھعتب تقحلأ دقو .اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكت ذإ .ةنَّيعم ةَّدم ِّيأ ءاضقنا لبق اًموي نيعست)90( قبسم ٍّيِّطخ راعشإ بجومب نيقيرفلا نم
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٤٤٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٦ ليجستلا مقر

٠٤-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Bajaj Auto Limited ةكرشلا مسا

Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune, India ناونعلا
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٠٤-١٠-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

دنھلا ةكرشلا ةيسنج

اھرايغ عطقو)CKD( وأ)SKD( يفThree Wheelersو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا يھ تاجوتنملا َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.Bikes S.N.A .ل.م.ش سكياب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،70423 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،رطاخ وبأ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/888298 يراجتلا لثمملا ناونع

)2028830( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دمتعم عِّزومك

ليثمتلا عون

 ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبتو)١/1/2019 يف يأ( نايرَّسلا خيرات نم تأدب اھَّنأ ربتعت وأ/و أدبتو ،٣١/1/2019 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد عيزوت ةَّيقافِّتا
.اھدونب قفو ةروكذملا ةَّدملا ءاھتنا لبق تقو ِّيأ يف تھتنا اذإ الإ نايرَّسلا خيرات نم نيتنس

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤١٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٧ IBN GOBER ST., ELOROUBA, , HELIOPOLIS, CAIRO, EGYPT 7ليجستلا مقر ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٠٧-١٠-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

٠٧-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Toshiba El Araby Visual & Appliance
Marketing Company (TEVA) a branch
of Tosiba Corporation (Japan)

ةكرشلا مسا

رصم ةكرشلا ةيسنج

 :ةيلاّتلاTOSHIBA  ةَّيراجِّتلا ةمالعلا تاجتنم
.اھتاقحلمو)خلإ ،LED، FPD اھيف امب( ةنَّولملا نويزفلّتلا تاشاش ةَّفاك-١
:)رصم يف ةعونصملا تاجتنملا( ةَّيلزنملا ةزھجألا ةَّفاك-٢
a. تافاّشَّنلاو تالاّسغلا.
b. ةَّيئابرھكلا سناكملا.
c. ةَّيئابرھكلا حوارملا.
d. رعَّشلا تافّفجمو يواكملا.
e. تاداّربلا.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Toshiba
ةكراملا

.L.A.Unilec S .ل.م.ش كلينوي ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينورتكلإلاو ةَّيئابرھكلا ةزھجألا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،رشاعلا قباّطلا ،Mid Town Center ،ّماعلا عراّشلا ،بيّدلا ّلج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
04/718444 :.ـھ ،١٦٦٤٦٤ يراجتلا لثمملا ناونع

)58117( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٧-٠٦-١٩٩٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/12/2021 ةياغلو خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا هنايرس أدبيو١/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
طقف ِّينانبُّللا ِّيِّلحملا قوّسلا
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤٥٩٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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f. هايملا تاناّخس.
g. ةَّيئابرھكلا خبطملا تاودأ.
h. ؛هالعأ ةروكذملا ةَّيئابرھكلا ةَّيلزنملا ةزھجألا ةَّفاكل تاقحلم
 ةَّيراجِّتلا ةمالعلا لمحت يتَّلاو هالعأ ةروكذملا ةَّيلزنملا تاودألاو ةنَّولملا نويزفلّتلا تاشاش ةَّفاك يّطغي نييعَّتلا َّنإ

Toshiba

٥٧٠٨

١٠-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص BAIC International Development Co.,
Ltd.

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

3rd Floor, Building 10, Huaweili, Chaoyang District, Beijing, China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/889689 :.ـھ ،1816 :.ب.ص ،٣٦٦ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،اقلَّزلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانب يراجتلا لثمملا ناونع

)2026499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٨-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ِّيرصحلا عِّزوملا ةفصب

ليثمتلا عون
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اھب ةقِّلعتملا تانِّوكملاو عطقلاو تاراّيَّسلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

BAIC
ةكراملا

BAZERJI MOTORS .ل.م.ش زروتوم يجرزاب ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 ةياغل1/1/2019 نم ،تاونس٥ يھ عيزوَّتلا ةَّدم َّنإف ،اھيف كلذ فالخ ىلع صَنُي مل امو ،)ذيفنَّتلا خيرات(١/1/2019 يف تدقع عيزوت ةَّيقافِّتا
.ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .12/2023/٣١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٣٧٤٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٠٩

١٥-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٥-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص American Outdoor Brands Sales
company previously known as Smith &
Wesson corp

ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

Roosvelt Ave. Springfield, MA 01104 2100 ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)67577( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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علِّسلا هذھل ةدئاعلا لادبتسالاو رايغلا عطقو ،ةَّيوديلا دافصألاو ،توَّصلا متاوكو ،ةَّيراّنلا ةحلسألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 ةيصوت -")هاكرشو ليمجلا دمحم( ةَّيراجِّتلا)2( لياتنكرم" ةكرش
ةطيسب

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،14-5448 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نامَّزلا جرب ةيانب ،امور عراش ،عئانصلا ،توريب ،نانبل
٠١/739852 يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-١٠-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا صَّخرملا عِّزوملا

ليثمتلا عون

اھيلإ راشملا ةَّيكريمألا ةكرَّشلا هخسفت نأ ىلإ وأ ،٣٠/4/2021 يف ليَّللا فصتنم ةياغل ةيراس هتَّيحالص ىقبتو ،٥/8/2019 يف خَّرؤم صيخرت باتك
.١/5/2019 يف ةخَّرؤملاو هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملا يلوَّدلا عِّزوملا ةَّيقافِّتا ماكحأ ىلإ باتكلا اذھ عضخيو .هالعأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف ةَّيموكحلا تاعيبملل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤٩٨٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٠ ليجستلا مقر

١٦-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Bfactory Health Products B.V. ةكرشلا مسا

Remmerden 58 3911 TZ Rhenen The Netherlands ناونعلا
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١٦-١٠-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ادنلوھ ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MAXIMED PHARMA .ل.م.ش امراف دميسكام ةكرش
L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

تاّيلديصلا يف عابت يتلا ةيودألاو ءايشألا عيب يراجتلا لثمملا ةنھم

03/236676 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،نرفلا ناوطنأ ةيانب ،ُّيسيئَّرلا عراّشلا ،ةقلعم ،ةلحز ،عاقبلا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)4005596( عاقبلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٦-٢٠١٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

.هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب مَربملا دقعلا َيِغْلأ لاح يف ءاھنإلل لباقو ،١١/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٠٧٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧١١

١٦-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص LAYERTEX S.L. ةكرشلا مسا

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

Pol. Ind. Les Corts, Camí del Mig, 88, 08394 Cabrera de Mar, barcelona ناونعلا

ةعانصلاو ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،ثلاّثلا قباّطلا ،ةَّيرازاعللا ةيانب ،نونفلا دھعم ةَّينانبُّللا ةعماجلا لباقم ،كاّبّشلا نرف ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/381068 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)205639( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-٠٤-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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HIGIEMED، HIGIEMED FOAM، CLEANET، CLEANET PLUS :ةيلاّتلا تاجوتنملل
CELDRAP، GANTNET PLUS، NINONET، PLUS

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.MAXIMED S .م.م.ش ديميسكام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٩/4/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٠٨١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٢

١٦-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Hologic BVBA ةكرشلا مسا

اكيجلب ةكرشلا ةيسنج

The Corporate Village, Building Caprese, 8th floor, Da Vincilaan 5, 1930
Zaventem, Belgium

ناونعلا

ةعانصلاو ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)205639( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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Aquilex، Omni Tray/Omni Scope، MyoSure، NovaSure :يھ تاجوتنملا هذھ َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.MAXIMED S .م.م.ش ديميسكام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،ثلاّثلا قباّطلا ،ةَّيرازاعللا ةيانب ،نونفلا دھعم ةَّينانبُّللا ةعماجلا لباقم ،كاّبّشلا نرف ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/381068 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

١٨-٠٤-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

.٥/6/2019 يف عَّقوم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٠٨٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٣

١٦-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص SP Medical A/S ةكرشلا مسا

MØLLEVEJ 1.DK-4653 KARISE. DANMARK ناونعلا

ةعانصلاو ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ادنلوھ ةكرشلا ةيسنج

كالسألا ليلدل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.MAXIMED S .م.م.ش ديميسكام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،ثلاّثلا قباّطلا ،ةَّيرازاعللا ةيانب ،نونفلا دھعم ةَّينانبُّللا ةعماجلا لباقم ،كاّبّشلا نرف ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/381068 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)205639( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-٠٤-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح اًعِّزوم

ليثمتلا عون

.٢/11/2018 يف عَّقوم باتك بجومب كلذو ؛٣١/12/2021 ةياغل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٠٧٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٤ ليجستلا مقر

١٧-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص FLY FLOT Srl ةكرشلا مسا

Via Isorella, 47 a Calvisano (Brescia) Italia ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

176



١٧-١٠-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

ةيذحألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

FLY FLOT
ةكراملا

COMFORT STEPS”“ .م.م.ش "سبتس تروفموك" ةكرش
L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

ةيذحألا عيبو ءارش يراجتلا لثمملا ةنھم

03/181183 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،قافولا ةيانب ،راطملا قيرط ،ةنجاربلا جرب ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2039114( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-١٠-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 َّمتي مل ام اًّينمض اھديدجت ُّمتيسو ،تاونس٣ ةَّدمل ُّرمتستسو خيراّتلا اذھ نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح لخدتسو ،٦/6/2018 يف ةرداص يرصح عيب ةَّيقافِّتا
 مكحل لاثتمالا يف نيفرَّطلا دحأ لشف اذإ اًروف ةَّيقافِّتالا يھتنت امك .فارطألا دحأ بناج نم ةَّيحالَّصلا ءاھتنا خيرات نم ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس لبق اھؤاغلإ
 ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو .اھماكحأ نم رثكأ وأ دحاو
.ةمئاق تلاز

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤٦٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧١٥

٢٩-١٠-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٩-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص GUANGZHOU DUODUO COSMETICS
CO., LTD.

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

3 & 4/F, Building C, 5th Community Industrial Park, Xiamao, Shijing Street,
Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

76/333111 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ماعط وبأ ةيانب ،ثدحلا ،نوعمش ليمك رافلوب ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2037650( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠٤-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

178



جايكاملاب ةَّصاخلا اھتاجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

FOCALLURE
ةكراملا

SHARK TIME ميات كراش ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

.١/12/2018 خيرات نم نيتنس ةَّدمل حلاصو ،٢٨/12/2018 يف عَّقوم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٤٥٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٦

١٥-١١-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٥-١١-٢٠٢٠ ةياغل حلاص FRANK LYMAN DESIGN INC ةكرشلا مسا

ادنك ةكرشلا ةيسنج

2500 Boul. Des sources, Pointe-Claire, Quebec, Canada H9R 0B3 ناونعلا

تامدخلاو ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا يراجتلا لثمملا ةنھم

)77163( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

ETABLISSEMENTS .ل.م.ش هلخن تالحم ةكرش
NAKHLE SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/351140 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،هلخن ةيانب ،ارمحلا ،توريب سأر ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٢-٠٨-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

.2020 لَّوألا نوناك٣١ لولحب يھتنيو ،اًروف هذافن أدبيو ،١/8/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٦٠٣٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٧ ليجستلا مقر

٢١-١١-٢٠٢٠ ةياغل حلاص JOHNSON Elettrodomestici S.r.l ةكرشلا مسا

21050 MARNATE-VA-Italie-V.le Kennedy 596 ناونعلا
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٢١-١١-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

JOHNSON
ةكراملا

El Montazah   .م.م.ش ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرش
LLC.Commercial Co

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

06/641241 :.ـھ ،207 :.ب.ص ،لوألا قباطلا ،راكب ةيانب ،يمزع عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)75( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٢-١٩٨٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةَّيرصح ةلاكو

ليثمتلا عون

؛٣١/12/2023 ةياغلو ،١/1/2019 نم ًءادتبا أدبت تاونس سمخ ةَّدمل ةحلاص ةَّيرصحلا ةلاكولا هذھ َّنإ
.١٧/4/2019 خيراتب يزيراف يف ةراجِّتلاو ةعانِّصلا ةفرغ نم قَّدصم نانبل يف يرصح عزومو ليكو باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤٩٨٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧١٨

٠٣-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Glaukos Corporation ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

229 Avenida Fabricante, San Clemente, CA 92672 USA ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

04/530630 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،زلاكيدم ةيانب ،ةطالبلا عراش ،ةَّيروصنملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)52786( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠٧-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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ةدافإلاب اًطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةدراولا اھتاجوتنم ةَّفاكل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDICALS  .م.م.ش لانويشانرتنا زلاكيدم ةكرش
L.R.A.INTERNATIONAL S.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيقافِّتالا هذھ ربتعتو .رخآ راعشإ ىّتح ةحلاّصلاو ،١/3/2019 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخد يتَّلاو ،نيقيرفلا نيب ةمربملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا طورشو دونبل اًقفو
؛رھشأ ةثالث لبق كلذب اًّيِّطخ اھلاطبإب رخآلا فرطلا نيفرطلا نم ٌّيأ غلبي نأ دَّرجمب ةيغال
١٥/7/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب هلك كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٦٩١٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧١٩

٠٤-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Husqvarna Motorcycles GmbH ةكرشلا مسا

اسمنلا ةكرشلا ةيسنج

Stalhofnerstrasse 3, A-5230 Mattighofen, AUSTRIA ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

)51396( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةدافإلاب اًطبر قفرملا١ قحلملا يف ةجردملا سبالملاو تاراوسسكألاو رايغلا عطقو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

HUSQVARNA
ةكراملا

BOU.N.SOCIETE A .ل.م.ش رطاخ وب .ن.ا ةكرش
KHATER SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 زمَّرلا ،70423 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،رطاخ وب ةيانب ،ماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/888298 :.ـھ ،سايلطنا :ّيديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

٢٠-٠١-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،نيقيرفلا لبق نم اھعيقوت دنع ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،١٣/6/2019 يف ةعَّقومو ،١٢/6/2019 يف ةخَّرؤم ٍّيرصح داريتسا ةَّيقافِّتا
             ،ماع َّلك ُّيونَّسلا ديدمَّتلا( يفاضإ رھش12 ةَّدمل ةَّيقافِّتالا دَّدجت ،لقألا ىلع رھشأ٣ لبق ٍّيِّطخ ءاھنإ راعشإ ِّيأ ميلست َّمتي مل لاح يف .12/2020/٣١
 رجتم ةمظنأ ،ةَّصاخلاHUSQVARNA تاودأل ىندأ ةًّيبلط دروتسملا عضي نأ ٍّيمتح طرشب ةَّيقافِّتالا هذھ تَمربأ .)ءاغلإلا ةَّدم رھشأ٣

HUSQVARNAقفاوي ،عيقوَّتلا نم نيرھش لالخ طرَّشلا اذھ قَّقحتي مل لاح يف .هراّجت ىلإ اھريرمتو عيقوت دعب اًروف ةَّيجراخ ةھجاو تامالعو 
 هذھ تقحلأ دقو .ٍّمھم ببسل ،راعشإلا ةَّدم مارتحا نودب ىّتح ،اًّيئانثتسا ةَّيقافِّتالا ءاھنإب نيقيرفلا ُّقح رَّثأتي الو .ةلطاب ةَّيقافِّتالا رابتعا ىلع ناقيرفلا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٧٦١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٠ ليجستلا مقر

٠٤-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص BSN medical (Pty) Ltd ةكرشلا مسا

30 Gillitts Road, Pinetown, 3610 Republic of South Africa ناونعلا
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٠٤-١٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

ايقيرفا بونج ةيروھمج ةكرشلا ةيسنج

Elastocrepe، Stockinette، Soffban، Gypsona، :تاجتنملا نم ةعِّونتملا ةعومجملا لمشت
Coverplast، Leukosan، Cuticell، Leukomed، Dynacast، وLeukoplast.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

 ،Jobst، Cutimed، Delta، Actimove :ةيلاّتلا ةَّيِّلظملا ةَّيراجِّتلا تامالعلا تحت جردنت اھُّلك
Leukoplastو

ةكراملا

)وكيتكوب( .ل.م.ش هاكرشو يتكوب داؤف ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

04/520756 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،16A ةيانب ،ةيباّرلا ،سايلطنا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2004404( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٩-٢٠٠٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

.٩/10/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٢٠٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٢١

٠٩-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣٠-٠٧-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Fulya Kozmetik Islak Mendil İmalat. Ve
Paz. Ltd. şti

ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

KIRAҪ OSMANGAZİ MAH. KUCUK AYAZMA  CAD. NO: 17, ESENYURT,
İSTANBUL/TURKEY

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

71/589639 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،راتخم ىنبم ،نوتيّزلا سار عراش ،نومرع ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2056783( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠٦-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون
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ةلَّلبملا ليدانملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Freshmaker
ةكراملا

 عيزوَّتلاو ةراجِّتلل لانوشانرتنا اريتيدم َّيراجِّتلا َّلحملا
MEDITERRA INTERNATIONAL FOR

TRADING AND DISTRIBUTION

يراجتلا لثمملا مسا

ماع لالخ اًيراس ىقبيو ،ِّينانبُّللا قيرفلا عقوم يف ةدمتعملا تائيھلا عيمج لبق نم ليجسَّتلا ةظحل نم هنايرس أدبيو ،٣٠/7/2019 يف مربم ٍّيراجت دقع
 ملتست مل اذإ دقعلا اذھ ءاغلإ ُّمتيس .فارطألا نم ٍّيأ لبق نم ماكحألاو طورُّشلا نم ٍّيأ كاھتنا َّمتي مل لاح يف اًّيئاقلت هديدجت ُّمتيو ،هماربإ خيرات نم دحاو
.دقعلا ديدجت تاونس ةَّيقبل رھشأ ةثالث ّلكو ،ىلوألا ةنَّسلل ةبسِّنلاب رھشأ ةعبرأ لالخ ِّينانبُّللا قيرفلا نم ةَّيبلط ةَّيكرُّتلا ةكرَّشلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٤٨٩٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٢

١١-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Wacoal America, Inc. ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

136 MADISON AVENUE NEW YORK N.Y. 10016 ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)60885( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.GROUP S.K .ل.م.ش بورغ .ك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،يصاع ودبع تيناوطنأ ةيانب ،كيلسكلا ،ابرص ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/220855 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٤-٠٨-١٩٩٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

.١٤/6/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
طسوألا قرشلا ةقطنم
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٢٤٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٣

١١-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Caterpillar SARL ةكرشلا مسا

Route de Frontenex 76, CH-1201 GENEVE ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم
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ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

® Cat تاجتنم ةمدخو عيبب ةقِّلعتملا تامدخلاو عطقلاو تاكرحملل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

® Cat تاجتنم ةمدخو عيبب ةقِّلعتملا تامدخلاو عطقلاو تاكرحملل
ةكراملا

.ل.م.ش هدالوأو دالج تزع.م ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/887088 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،دالج كلم ،ماعلا عراشلا ،ليئاكيم قوذ ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)21523( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-١٢-١٩٨٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عزوملا

ليثمتلا عون

ةكرشلا عم تايقافتا مربأ يذلا ضَّوفملا ديحولا عزوملا يھ هالعأ ةروكذملا ةينانبللا ةكرشلا َّنإف خيراتلا اذھ نم ًءادتباو .٣٠/7/2019 يف ةخَّرؤم ةدافإ
.اھرادصإ خيرات نم نيتنس ةَّدمل ةحلاص ةدافإلا هذھ َّنإ .هالعأ ةروكذملا يضارألا يف ةيرسيوسلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ةَّزغ/ةَّيبرغلا ةَّفِّضلاو ،ندرألاو ،نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٤ ليجستلا مقر

١٢-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Lacoste Operations S.A. ةكرشلا مسا

23-25, rue de Provence-75009 Paris (France) ناونعلا
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١٢-١٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

Lacoste ةيذحأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lacoste ةيذحأ
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،سِّلكملا ،ةناوكِّدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،2018 لَّوألا نوناك٣١ يف يھتنت ةَّيلَّوأ ةرتفل دَّدمتو ،١/1/2018 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو ،٢٦/9/2018 يف ةعَّقوم عيزوت ةَّيقافِّتا
 .ةدحاو ةنس نم تارتفل اھدعب وأ ةَّيلَّوألا ةرتفلا هذھ ةياھن يف طورُّشلاو دونبلا سفنب ،اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت .لدابتملا قافِّتالاب وأ ةَّيقافِّتالا هذھل اًقفو
 ةَّدملا ءاضقنا خيرات لبق ِّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس رخآلا قيرفلل راعشإ باتك لاسرإ بجومب ةَّيقافِّتالا هذھل ديدجت ِّيأ عنمب ُّقحلا قيرف ِّلكل نوكي هَّنأ ريغ
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .ىرخأ ديدجت ةرتف ِّيأ وأ ةَّيساسألا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٥٧١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٥ ليمجَّتلل يليق دمحم رجتم ،ةَّينورصعلا قشمدليجستلا مقر ناونعلا
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١٣-١٢-٢٠١٩ ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص دمحم نب يليق دمحم ةسَّسؤم ةكرشلا مسا

ايروس ةكرشلا ةيسنج

ةنيّزلاو ليمجَّتلا داوم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

JUICY BEAUTY
ةكراملا

دعسم جروج ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،دعسم نومير  ةيانب ،ةطالبلا ّيح عراش ،ةَّيروصنملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٧٦/976096 يراجتلا لثمملا ناونع

)2004305( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠٩-٢٠٠٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ليكو

ليثمتلا عون

 خيراتب اًمكح يھتنتو ،١/6/2019 خيرات نم اًرابتعا أدبت اًّماع نيرشعو ةسمخ ةَّدملو ،١٤/8/2019 يف مربم ِّيرصح عِّزومو ليكو نييعت دقع
.ىرخأ تارتفل اھديدمت وأ اھديدجت ىلع نيدقاعتملا نيب ام ٌّيِّطخ قافِّتا مربي مل ام ،5/2044/٣٠

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٨٠٨٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٢٦

١٣-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ISIS PHARMA GmbH ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

12, BAHNHOFSTRASSE B.P. 187 CH-3900 BRIG-VS SWITZERLAND ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،167055 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،فسوي رتنس ،حلّصلا يماس عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل
٠٥/957600 يراجتلا لثمملا ناونع

)77628( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠١-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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:ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل
- BODYTONE WHITE
- WHITE4 UNITONE
- WHITE ADVANCED4 UNITONE

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

:ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل
ةكراملا

MEDEX sal .ل.م.ش سكديم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 دُّھعتب ةداھَّشلا هذھ تقحلأ دقو ؛هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا نيب مربملا دقعلا ةَّيحالص ةَّدم لالخ ةحلاصو ،٢٧/10/2017 يف ةخَّرؤم ةَّيرصح ةداھش
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتَّلا نيقرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٧/4/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٧

١٣-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص ISISPHARMA France ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

29, avenue de la Marne, Parc des 3 Chênes, F-59290 WASQUEHAL ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)77628( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةدافإلاب اًطبر نيتقفرملا نيتحئاللا يف اھركذ دراولا ليمجَّتلا تارضحتسمو ةَّيدلجلا ةيانعلا تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDEX sal  .ل.م.ش سكديم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،167055 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،فسوي رتنس ،حلّصلا يماس عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل
٠٥/957600 يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠١-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

 دُّھعتب ةداھَّشلا هذھ تقحلأ دقو ؛هالعأ نيروكذملا نيقيرفلا نيب مربملا دقعلا ةَّيحالص ةَّدم لالخ ةحلاصو ،٢٧/10/2017 يف ةخَّرؤم ةَّيرصح ةداھش
.ةمئاق تلاز ام ةداھَّشلا هذھ اھعوضوم يتَّلا نيقرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٧/4/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٢٨

١٣-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص LABORATOIRE C.C.D. S.A.S. ةكرشلا مسا

48 RUE DES Petites Ecuries 75010 PARIS ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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اسنرف ةكرشلا ةيسنج

 ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل
Bactigyn
Gyndelta

Biovisol Bioamer Vernis Amer
Gyndelta Prim

éBiovisol Dissolvant doux Vitamin
Hominic

éBiovisol Soin Fortifiant Durcisseur Suractiv

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةيلاّتلا تاكراملاو تاجتنملل
ةكراملا

MEDEX sal  .ل.م.ش سكديم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،167055 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،فسوي رتنس ،حلّصلا يماس عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل
٠٥/957600 يراجتلا لثمملا ناونع

)77628( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠١-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2021 ةياغل حلاصو ،٢٣/12/2018 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٢٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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Menocia
Croissance-Biovisol Soin Opti

Mycoress
1en7 Biovisol Soin Premium

Oligobs Allaitement
7Feminic

Oligobs Grossesse
8Femini

Oligobs Grossesse Fer
Feminic Lingettes

F.aéOligobs Procr
minic UéF

M.aéOligobs Procr
Gynalpha Fort

Orogyn

٥٧٢٩

١٣-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص RIEMANN & CO. A/S ةكرشلا مسا

كرامندلا ةكرشلا ةيسنج

Krakasvej 8 / DK-3400 Hilleroed / Denmark ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،167055 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،فسوي رتنس ،حلّصلا يماس عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل
٠٥/957600 يراجتلا لثمملا ناونع

)77628( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠١-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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:ةيلاّتلاPERSPIREX/ETIAXIL قُّرعَّتلل ةَّداضملاRIEMANN تاجتنم
- ETIAXIL Hand and Foot Lotion
- ETIAXIL Comfort
- ETIAXIL Original
- ETIAXIL Strong
- PERSPIREX Hand and Foot Lotion
- PERSPIREX Comfort
- PERSPIREX Original
- PERSPIREX Strong

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDEX sal  .ل.م.ش سكديم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٧/4/2019 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصمو ،٢٣/11/2017 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٧٥٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٠

١٩-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٧-٠٥-٢٠٢٠ ةياغل حلاص HOCO TECHNOLOGY
DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO.,
LTD

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

Room 408 A building WeiDongLong Business tower, No. 2125 Meilong Road,
Qinghua Community, Longhua Street, Longhua district, Shenzhen, P.R. China

ناونعلا

اھمزاولو ةَّينورتكلإ عطق ءارشو عيب يراجتلا لثمملا ةنھم

)3014830( لامشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BARBARKEYS زيك ربرب ّلحملا يراجتلا لثمملا مسا

03/899926 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ربرب اّنح ىنبم ،بيوبلا عراش ،راّكع ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٥-٠٤-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عيزوتلا

ليثمتلا عون

 ىلإ28/5/2019 خيرات نم ًءادتبا ،لوصألا بسح نيقيرفلا الك لبق نم اھعيقوت دنع ،اھلوعفم يرسيو٢٨/5/2019 يف ةمربم ٍّيمسر عِّزوم ةَّيقافِّتا
نَّيبت اذإ ،ةَّيقافِّتالا هذھ لوعفم نايرس ءانثأو .فلاخم ٍّيِّطخ راعشإ لاسرإ َّمتي مل ام ،ةَّيحالَّصلا ءاھتنا دنع ىرخأ ةنس ةَّدمل اھديدمت نكميو ،5/2020/٢٧
.اھخسف رخآلا قيرفلل ُّقحي ،اھيلع صوصنملا طورّشلا كھتنا دق نيقرفلا دحأ َّنأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٨٤١٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣١

٢٦-١٢-٢٠١٩

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٦-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص MAZDA MOTOR CORPORATION ةكرشلا مسا

3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan ناونعلا

تاراّيَّسلا عيبو ءارش يراجتلا لثمملا ةنھم
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نابايلا ةكرشلا ةيسنج

 يف ةدَّدحملاو ،لماكلاب ةزھاجلاو ةعَّنصملا ،ةديدجلاMAZDA تاراَّيس نم ةدَّدحم جذامن يھو ،CBU تاراَّيس
 نَّمضتت يتَّلاو ،عِّنصملا لبق نم اھديوزت ّمتي يتَّلاو ةدافإلابً اطبر قفرملا)Addendum A()أ( قحلملا
)أ( قحلملا يف اھديدحت َّمت امك عِّنصملا لبق نم نينَّيعملاو نانبل جراخ نم نيعِّنصم لبق نم ةعَّنصملا تاراّيَّسلا
)Addendum A(تاراّيسل عِّنصملا اھنِّمؤي يتَّلا تاودألاو مزاوَّللا ،ليدبتلا عطق يأ اھعطقو ،هالعأ هيلإ راشملا 

CBU

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.BOUKHATER S.N.A .ل.م.ش رطاخ وب ن .أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،70423 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،Boukhater.N.A ةيانب ،ماعلا عراشلا ،ةديدجلا ،نانبل لبج ،نانبل
01/888298 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)51396( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠١-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

عِّزوم

ليثمتلا عون

نمً اروف ءاھنإلل ةلباق يھو ً؛انمض امھالكو ،31/8/2022 يف يھتنتل1/9/2019 نمً اءدب تاونس٣ اھتَّدم نوكتو ،16/8/2019 يف تَمِربأ ةَّيقافتا
.قيرف يأ لبق

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠١٩/١٨٤٢٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٢ ليجستلا مقر

٢٧-٠١-٢٠٢١ ةياغل حلاص ESW Vision SAS ةكرشلا مسا

Rue des Côtes d’Orval-ZA de la Prévôté 78550 HOUDAN-FRANCE ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٧-٠١-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

تراوسسكأ نم هقفاري ام عمEye< E اھجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDICALS  .م.م.ش لانويشانرتنإ زلاكيدم ةكرش
l.r.a.INTERNATIONAL s.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،272 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،زلاكيدم ةيانب ،ةطالبلا عراش ،ةّيروصنملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/350707 يراجتلا لثمملا ناونع

)52786( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠٧-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

 ىّتح لوعفملا ةيراس ةَّيقافِّتالا هذھ ىقبتو  .٢٨/2/2019 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخد يتَّلاو ،نيقيرفلا نيب ةمربملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا طورشو دونبل اًقفو
.٢٨/5/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛رھشأ ةثالث لبق كلذب اًّيِّطخ يناّثلا قيرفلا غالبإ اھخسفب بغاّرلا قيرفلل نكميو .رخآ راعشإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٧٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٣٣

٢٨-٠١-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١١-١١-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Firstmarket Co., Ltd. ةكرشلا مسا

ايروك ةكرشلا ةيسنج

Haeyoung Bldg. 53, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/545340 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،نالسر ةيانب ،شاكد عراش ،كيرح ةراح ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2049352( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-٠٥-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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KOCOSTAR ةعنقأ نم ةلسلس  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Face Shine نياش سيف ِّيراجِّتلا ِّلحملا يراجتلا لثمملا مسا

.نيفرَّطلا ةقفاوم ىلع ًءانب ديدجَّتلل عضخيو ،دحاو ٍماع ةَّدمل يرسيو عيقوَّتلا خيرات لولحب ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،١١/11/2019 يف خَّرؤم نييعت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١١٩١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٤

٠٣-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٣-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص GAC MOTOR INTERNATIONAL
LIMITED

ةكرشلا مسا

غنوك غنوھ ةكرشلا ةيسنج

RM 801,8/F CITICORP CTR 18 WHITFIED RD CAUSEWAY BAY HONG
KONG

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2026499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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اًّيرصح رايغلا عطقو تابكرملا
ةَّيقافِّتالل٤ قحلملا يف دراولا زارِّطلا تاذ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BAZERJI MOTORS .ل.م.ش زروتوم يجرزاب ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،1816 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،٣٦٦ ةيانبلا ،توقايب عراش ،اقلزلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/484402 يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠٨-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزوم ةفصب

ليثمتلا عون

 ةَّدمل ةيراس ىقبتو ،فارطألا لبق نم اھمتخو اھعيقوت خيرات نم لوعفملا  ةيراس حبصتو ،٢٥/7/2019 يف ةعَّقوم ةَّيرصح تامدخو عيزوت ةَّيقافِّتا
 ءاھتنا لبق ِّلقألا ىلع رھشأ ةثالث ديدجت بلطب مُّدقَّتلا فرَّطلا اذھ ىلع نَّيعتي ،ةَّيقافِّتالا هذھ ةَّدم ديدمت يف نيفرَّطلا نم ٌّيأ بغر اذإ .تاونس ثالث
.ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .نايرَّسلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٢٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٥ ليجستلا مقر

٠٣-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص XIAMEN KING LONG UNITED
AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD

ةكرشلا مسا

No. 9 King Long Road, Jimei District, Xiamen 361023, Fujian P.R. China ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٠٣-٠٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

ةريغصلا تانحاشلا رايغ عطقو تاليدوم نمKing Long تابكرم عيمج  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BAZERJI MOTORS .ل.م.ش زروتوم يجرزاب ةكرش
SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،1816 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،٣٦٦ ةيانبلا ،توقايب عراش ،اقلزلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/484402 يراجتلا لثمملا ناونع

)2026499( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٨-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عيزوتلا قوقح

ليثمتلا عون

.١٤/8/2019 يف خَّرؤم باتك بجومب كلذو ؛31/8/2022 ةياغل١/9/2019 نم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٢٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٣٦

٠٦-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-٠١-٢٠٢١ ةياغل حلاص ةَّيلوؤسملا ةدودحملا ليمجتلل ةَّيعيبطلا تاجتنملا ةكرشلا مسا

ايروس ةكرشلا ةيسنج

ةبيّطلا ،ةوسكلا ،قشمد فير ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

07/767640 :.ـھ ،291 :.ب.ص ،نويعجرم قيرط ،ةيطبّنلا ،نانبل بونج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

) ماع/291( ةَّيطبنلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٦-٠٨-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةَّيرصح ٍّيراجت ليثمت ةلاكو

ليثمتلا عون
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ميم( رعشلا ليزم(  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

نماضت ةكرش ماشلا لام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

قافتاب دقعلا اذھ خسف زوجيو ،نيقيرفلا نيب اًّيئاقلت دَّدجت ةدحاو ةنس هتَّدمو ،هعيقوت خيرات نم اًيراس ربتعيو ،١٦/1/2020 يف رَّرحم يراجت ليثمت دقع
.هتامازتلاب نيقيرفلا دحأ لالخإ لاحب وأ ،ةَّيطخ ةروصب نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٧٥٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٧

١٢-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص REDA Instrumente GmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Gänsäcker 34 D-78532 Tuttlingen, Germany ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)68551( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ENT تاّدعم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

REDA ةكراملا تحت
ةكراملا

YAMOUT HEARING .م.م.ش عمَّسلل تومي زكرم ةكرش
CENTER SARL

يراجتلا لثمملا مسا

 :ّيديربلا زمَّرلا ،113:.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،يلادو تاليلق ةيانب ،ريبربلا ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
01/662360 :.ـھ ،٦٠٩٥ يراجتلا لثمملا ناونع

٠٩-٠٥-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح اًعِّزوم

ليثمتلا عون

.1/2/2021 ةياغل يأ نيتنس ةَّدملو١/2/2019 يف خَّرؤم ٍّيرصح عِّزوم دقع

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١١٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٣٨ ليجستلا مقر

٢٧-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص MEDICUS S.A. ةكرشلا مسا

10 Valaoritou street, 144 52 Metamorphosis, Athens, Greece ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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١٧-٠٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

نانويلا ةكرشلا ةيسنج

ml Vial ORLOBIN2/mg500Injection)Amikacin( :جوتنملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينالديصلا تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.لوعفملا ةيراس نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا َّنأ املاط حلاص وھو ،٩/10/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٩٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٣٩

١٧-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٧-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Wockhardt UK Limited ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL 13 9UF, U.K. ناونعلا

ةَّينالديصلا تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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:نانبل يف هاندأ اھركذ دراولا ةَّينالديَّصلا تاجتنملا
• Prosulf(10 ml ampoules x1% 5Protamine sulphate(
• Hyalase(10ml ampoule x/iu1500Hyaluronidase(
• Hepsal(10 ml ampoule x5ml/iu10Heparinised saline(

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

.اًفنآ اھركذ دراولا تاجتنملا ًةلماش نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا لوعفم نايرس نيح ىلإ حلاص وھو ،٢٢/10/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٩٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٠

١٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Tabiat Zendeh Laboratories Co. ةكرشلا مسا

ناريا ةكرشلا ةيسنج

No. 3, 6th Alley, Behrooz St., Madar Sq., Mirdamad Blvd., Tehran, Iran ناونعلا

ةَّيبطلا ءايشألا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2050160( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ليمجَّتلا تارضحتسم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Cinere
ةكراملا

IBN SINA PHARM SARL .م.م.ش مراف انيس نبا ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/844665 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ايليزارب ةيانب ،تارافَّسلا عراش ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١١-٠٧-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا ليكولا

ليثمتلا عون

.١٥/12/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٨٠٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤١

٢٥-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٥-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص SEIKO Watch Corporation ةكرشلا مسا

26 – 1, Ginza 1 – Chome, Chuo – ku, Tokyo 104 – 8118, Japan ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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نابايلا ةكرشلا ةيسنج

تاعاسلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Alba
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

:.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباّطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا عراش ،ةناوكّدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/3/2021 يف يھتنتو٢٦/9/2019 يف ةخَّرؤم ةدافإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٢٥٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٢ ليجستلا مقر

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص bioMérieux SA ةكرشلا مسا

376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy-l’Étoile, France ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٦-٠٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

 ريغ تاجتنم ةلسلسو ،ةعانِّصللrieuxébioM تاجتنم ةلسلسو ،ةَّيدايعلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلس
BioFire تاجتنم ةلسلسوrieuxébioM-Non                                  ويريمويب

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيبطلا تادعملاو داوملل كيتويب ةكرش
MEDICAL and HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2020 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،اھعيقوت خيرات يف لوعفملا ةيراس حبصتو ،١٠/12/2019 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٢٤٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٤٣

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٧/١٠/٢٠٢٠ ةياغل حلاص AC Boilers S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Piazza F. Buffoni, 3-21013 Gallarate (VA)-Italy ناونعلا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يناّثلا قباّطلا ،ميدن ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)2011163( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھلِّثمم

ليثمتلا عون
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EDL نانبل ءابرھك ةكرش حلاصل تامدخلاو ،رايغلا عطقو ،اھتاجوتنم ةَفاك  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

  .م.م.ش– كتوريب– يّنفلا ذيفنَّتلاو تاسارِّدلا بتكم ةكرش
alisations Techniques BurotecéEtudes & R

l.r.a.s.

يراجتلا لثمملا مسا

.نيفرَّطلا لبق نم ةكرتشم ةَّيِّطخ ةقفاوم ىلع ًءانب ديدجَّتلل لباقو ،هخيرات نم ةدحاو ةنسل حلاصو ،٧/10/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
EDL نانبل ءابرھك ةكرش
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤١٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٤

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Imodco Terminals S.A. ةكرشلا مسا

وكانوم ةكرشلا ةيسنج

11 Avenue Albert II-Le Neptune 6-MC98000-Monaco ناونعلا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

)2011163( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 ةداعإو لقَّنلا نع الضف فاجلا ضوحلاو ،رايغلا عطق ديروتو ،شيتفَّتلاوSALM تامدخلOEM معد ديوزت
كلذ بلُط اذإ ،بيكرَّتلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

  .م.م.ش– كتوريب– يّنفلا ذيفنَّتلاو تاسارِّدلا بتكم ةكرش
alisations Techniques BurotecéEtudes & R

l.r.a.s.

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يناّثلا قباّطلا ،ميدن ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٥-١٠-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

.٢٢/5/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
EDL نانبل ءابرھك ةكرش
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤١٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٥ ليجستلا مقر

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص FMT Industrieservice GmbH ةكرشلا مسا

A-8402 Werndorf, Am Gewerbepark 7 ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٨-٠٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

اسمنلا ةكرشلا ةيسنج

اشيداق ةسَّسؤموEDL نانبل ءابرھك ةكرش حلاصل تامدخلاو ،رايغلا عطقو ،اھتاجوتنم ةَفاك  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

  .م.م.ش– كتوريب– يّنفلا ذيفنَّتلاو تاسارِّدلا بتكم ةكرش
alisations Techniques BurotecéEtudes & R

l.r.a.s.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يناّثلا قباّطلا ،ميدن ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)2011163( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھلِّثمم

ليثمتلا عون

نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي12/2/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو٢٢/4/2015 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٤٦

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Severn Trent De Nora Srl ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Bistolfi, 35 – 20134 Milano - Italia ناونعلا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يناّثلا قباّطلا ،ميدن ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)2011163( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اھلِّثمم

ليثمتلا عون
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EDL نانبل ءابرھك ةكرش حلاصل)تامدخو ،رايغ عطق( هايملا ريھطت ةَّيلمعل ّيئابرھكلا رولكلاب ةجلاعملا مظن  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

  .م.م.ش– كتوريب– يّنفلا ذيفنَّتلاو تاسارِّدلا بتكم ةكرش
alisations Techniques BurotecéEtudes & R

l.r.a.s.

يراجتلا لثمملا مسا

 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٢/2/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛١٥/6/2012 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤٢٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٧

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Entropie SAS ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

20-22 RUE DE Clichy 75009 Paris - France ناونعلا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

)5843( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ليھأَّتلا ةداعإل ةمزاللا رايغلا عطق كلذكو ةمئاقلا تادحولا ليھأت ةداعإو ةديدج هايم ةيلحت تادحو  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BUROTEC كيتوريب ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،Prestige ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

٠٨-٠١-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

EDL نانبل ءابرھك ةكرش  مامأ ُّيرصحلا اھلِّثمم

ليثمتلا عون

 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/2/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛٢١/9/2015 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
EDL نانبل ءابرھك ةكرش
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٥٢٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٨

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers
(Italia) S.r.l.

ةكرشلا مسا

Via Bistolfi 35, 20134 Milano Italia ناونعلا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

 ديلوت ةَّطحمل نيجورديھلا ديلوت ماظن حلاصل تامدخلاو ،رايغلا عطقو ،ةَّيسدنھلا داوملاو ،تاّدعملا ةَّفاك ديروتل
EDL قوّذلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BUROTEC كيتوريب ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،Prestige ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)5843( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠١-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/2/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛٤/3/2016 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
EDL قوّذلا ديلوت ةَّطحمل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٥٢٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٤٩ ليجستلا مقر

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص TM.P. S.p.A.- Termomecanica Pompe ةكرشلا مسا

Via del Molo 3, 19126, La Spezia, Italia ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٨-٠٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

EDL قوّذلا ديلوت ةَّطحم عورشم حلاصل تامدخو ،رايغ عطقو ،ةديدج تاّدعم ديروتل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BUROTEC كيتوريب ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيسدنھ ذيفنتو تاسارد بتكم يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،50055 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،Prestige ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)5843( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠١-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيراجِّتلا اھلِّثمم

ليثمتلا عون

 نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢١/2/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛٢٢/4/2015 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
EDL قوّذلا ديلوت ةَّطحمل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٥٢٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٧٥٠

٢٨-٠٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Speed Power Limited ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

12 Lee Chung Street, Hong Kong Special Administrative Region, Peoples 
Republic of China

ناونعلا

ةَّيلاملاو ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،11-9709 :.ب .ص ،لَّوألا قباّطلا ،ميھاربا ليمج ةيانب  ،سنيبسلا عراش ،ءاضيبلا ةلمر ،توريب ،نانبل
01/855888 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)2812( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-٠٣-١٩٥٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًايرصحً اعزوم
ليثمتلا عون
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تاليدوملاو جذامنلاو لاكشألاو عاونألا عيمجب ةَّيئابرھكلا حوارملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

)& new(SMC(FLAG device"و "& SMC)FLAG device)old"يأ(SMC ةكرام
ةكراملا

ل.م.ش هاكرشو يوازغ قيفر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ٍّيِّطخ راعشإ لاسرإ قيرط نع اھءاھنإ نيقيرفلا نم ٌّيأ راتخي نأ ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبتو ،١/1/2019 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
.ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛رھشأ٣ نع ُّلقت ال ةَّدم نمض كلذب مايقلا هتَّينب رخألا فرَّطلل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٢٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥١

٠٢-٠٣-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٢-٠٣-٢٠٢١ ةياغل حلاص Soyan VitaMed Natur GmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Choriner Str. 3, 10119 Berlin, Germany ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2054084( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةَّيلاحلا ®LINEAVI تاجتنم ةعومجم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

VITA SUPPLEMENTS .م.م.ش ستنملباس اتيف ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

03/450713 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،٣٢٧٤ مقر راقع ،ةبقلا ةيانب ،ةدلخ ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٢٧-٠٧-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا عيزوَّتلا

ليثمتلا عون

نيفرَّطلا الكل ُّقحيو .نيفرَّطلا دحأ بناج نم اھؤاغلإ َّمتي ىّتح اًّيئدبم ُّرمتستو ،١/8/2019 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،٥/8/2019 يف ةعَّقوم عيزوت ةَّيقافِّتا
.ةدَّدحم ريغ ةَّيقافِّتالا هذھ نوكت فوس ،نيفرَّطلا نم ٍّيأ لبق نم ةَّيقافِّتالا خسف َّمتي نأ ىلإو .اًرھش١٢ اھتَّدم راعشإ ةرتف عم ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 ،نامُع ،قارعلا ،ةَّيدوعّسلا ةَّيبرعلا ةكلمملا ،ايروس ،ندرألا ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،تيوكلا ،نانبل
برغملاو ،ايبيل ،رئازجلا ،رصم ،رطق

هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٦٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٢ ليجستلا مقر

٠٥-٠٣-٢٠٢١ ةياغل حلاص FRESIA S.p.A. ةكرشلا مسا

Piazzale delle Belle Arti, 3 -00196 ROMA ناونعلا
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٠٥-٠٣-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

جلَّثلا ةلازإ تاّدعم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.ASCOT S .م.م.ش توكسأ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ءانثتساب ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا يف ةرسمسلاو  ةطاسولاو ةَّيراجتلاو ةَّيرادإلا تامدخلا ميدقت
ةَّيلاملا ةطاسولا

يراجتلا لثمملا ةنھم

01/320000 :.ـھ ،سداّسلا قباّطلا ،توريب كنب ةيانب ،لالقتسالا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)61490( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٩-٠٢-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھلِّثمم

ليثمتلا عون

.خيراَّتلا اذھ يف ذيفنَّتلا زِّيح لخديو٧/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٣٤٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٣ Principal, St-Valérien-de-Milton (Québec) Canada JOH 2BO 1318ليجستلا مقر ناونعلا
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٠٥-٠٣-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٠٥-٠٣-٢٠٢١ ةياغل حلاص R.P.M. Tech Inc. ةكرشلا مسا

ادنك ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطق -جلَّثلا ةلازإل تالآ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.R.A.ASCOT S .م.م.ش توكسأ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ءانثتساب ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا يف ةرسمسلاو  ةطاسولاو ةَّيراجتلاو ةَّيرادإلا تامدخلا ميدقت
ةَّيلاملا ةطاسولا

يراجتلا لثمملا ةنھم

01/320000 :.ـھ ،سداّسلا قباّطلا ،توريب كنب ةيانب ،لالقتسالا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)61490( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٩-٠٢-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةلِّثمم

ليثمتلا عون

.٢٨/1/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٣٤٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٥٤

١٥-٠٤-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Lacoste Operations S.A. ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

31-37 Boulevard de Montmorency- 75016 Paris (France) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون
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ةَّيدلجلاLacoste علسو سبالم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lacoste
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2020 ةياغل حلاصو ،٣٠/12/2019 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٩٩١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٥

١٥-٠٤-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٥-٠٤-٢٠٢١ ةياغل حلاص EXIDE TECHNOLOGIES S.R.L. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

VIA DANTE ALIGHIERI, 100/106-24058, ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - 
ITALY

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)14793( لامّشلا يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 تاّيراّطب(CV تاّيراّطبو ،)غولاتاكلا يف ركذ امك ةَّيديلقت تاّيراّطبوStart & Stop تاّيراّطب(LV تاّيراّطب
HAGEN فنص)غولاتاكلا يف ركذ امك ةليقث

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

HATECO .م.م.ش ةراجِّتلل جاجع دمح ةسَّسؤم ةكرش
L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 ،1033 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،ةراّبكو شرطأ ةيانب ،مدقملا لضف عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل
06/441144 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

١٧-٠٣-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

.١/4/2019 يف تمربأ ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نادوّسلاو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٠٠٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٦ ليجستلا مقر

٢٤-٠٤-٢٠٢١ ةياغل حلاص Pegah Infant Formula Co. ةكرشلا مسا

17 km Shahrekord-Isfahan road, Chaharmahal and Bakhtiari Province, IRAN ناونعلا
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٢٤-٠٤-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ناريا ةكرشلا ةيسنج

1Lactomil infant milk formula   ةَّينانبُّللا ةّحّصلا ةرازو فينصت بسح "ءاود "ـك فَّنصملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lactomil
ةكراملا

IBN SINA PHARM SARL .م.م.ش مراف انيس نبا ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

تاّيلديصلا يف عابت يتلا ةيبطلا ةيودألاو تاّدعملاو تاودألاو ءايشألا ءارشو عيب يراجتلا لثمملا ةنھم

01/844665 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،ايليزارب ةيانب ،تارافَّسلا عراش ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2050160( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٧-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا اھليكو

ليثمتلا عون

.٢١/7/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٦٤٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٧ X-Ray House, Bonehurst Road, Salfords, Surrey RH1 5GG,United Kingdomليجستلا مقر ناونعلا
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٢٧-٠٤-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Rapiscan Systems Limited ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

 توريب راطمل دورُّطلاو ةعتمألا شيتفت تاّدعم( عورشملا موزلRapiscan دورُّطلاو ةعتمألا شيتفت تاجوتنم
))توريب– يلوَّدلا يريرحلا قيفر راطم( يلوَّدلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 AL HAMRA GROUP .م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،16-6329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملاو ّلقتسملاو يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/12/2020 ةياغل حلاصو١٠/2/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٤٧٨٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

232



٥٧٥٨

٠٨-٠٥-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-٠٥-٢٠٢١ ةياغل حلاص AVTOVAZ PJSC ةكرشلا مسا

ايسور ةكرشلا ةيسنج

Yuzhnoye shosse, 36, Togliatti, Samara Region, Russia 445024 ناونعلا

رايغلا عطقو تاراّيسلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا قباطلا ،تاراَّيسلل سنوي ينماسر ةيانب ،حاَّيشلا رافلوب ،حاَّيشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/273333 :.ـھ ،11-٢٧٣٧ يراجتلا لثمملا ناونع

)22368( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٤-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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LADA رايغ عطقوLADA تاراّيسوAVTOVAZ تاجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش تاراَّيسلل سنوي ينماسر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

؛22/3/2018 خيرات ةَّيقافِّتالا هذھل١ مقر قحلملاو ،٣٠/6/2015 يف هالعأ امھيلإ راشملا نيقيرفلا نيب ةمربملا عيزوتلا ةَّيقافِّتال اًقبط
.رخآ راعشإ ىتح اًحلاص ىقبيو ،20/11/2019 يف خَّرؤم ضيوفت باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٣٧٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٥٩

١٣-٠٥-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-٠٥-٢٠٢١ ةياغل حلاص Sanoserv International Franchising LTD ةكرشلا مسا

اطلام ةكرشلا ةيسنج

Sanondaf, Triq Tad Dghejf Naxxar NXR 1017, Malta Europe ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2054061( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 تانيكامو ،Sanoflow، Sanofog، Sanostatic مادختساب ،سمَّللا نودب ريھطَّتلاو ميقعَّتلا تامدخل
Sanovacتاجتنمو Sanochem

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Tau Beta Pi SARL .م.م.ش ياب اتيب وت  ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

16-53/16 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباطلا ،رتنس كيبويك ةيانب ،ماعلا عراّشلا ،ليفلا نس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
04/536653 :.ـھ ،توريب يراجتلا لثمملا ناونع

٢٥-٠٧-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

SANONDAF  ـل  اًّيرصح  الِّثممو ةَّينانبُّللا يضارألا ىلع ّيمسَّرلا زايتمالا بحاص
Sanoserv International Franchising Ltd((

ليثمتلا عون

.ىرخأ تاونس10 ديدجت ةَّيناكمإ عم تاونس رشع ةَّدملو٢٠١٩ ناريزح يف رداص نييعت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٥٠٣٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٠

٠٣-٠٦-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٣-٠٦-٢٠٢١ ةياغل حلاص MITHRA PHARMACEUTICALS S.A. ةكرشلا مسا

5, Rue Saint Georges. 4000 Liege-Belgium ناونعلا

ةَّينالديصلا تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم
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اكيجلب ةكرشلا ةيسنج

 ةحئال عيسوت ىلع ناقيرفلا قفَّتاو .21x21/3x1Daphne :ةيلاّتلا يھ تاجتنملا َّنإف)أ( لودجلا بسحب
al Grossesse FeréSuv، :ةيلاّتلا تاجتنملا ةفاضإب هالعأ هيلإ راشملا)أ( لودجلا يف ةدَّدحملا تاجتنملا

feréMagn، aléClim

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MithraوDaphne  :يھف ةَّيراجتلا تامالعلا اّمأ
ةكراملا

PHARMACEUTICA SARL .م.م.ش اكيتسامراف ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 : ـھ2254 :ب.ص ،لوألا قراطلا ،يناجب ةيانب ،نينص عراش ،لياكم قوز ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/226912 يراجتلا لثمملا ناونع

)47687( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٧-١٩٩٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

يلإ راشملا)أ( لودجلا يف ةدَّدحملا تاجتنملا ةحئال عيسوت ىلع ناقيرفلا اھيف قفَّتا اھل لَّوأ قحلمب تقفرأ دقو ؛٣٠/10/2009 يف ةخَّرؤم عيزوت ةَّيقافِّتا
 :ةيلاّتلا تاجتنملا ةفاضإب هالعأ

feréMagn، aléClim، al Grossesse FeréSuv. ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب هالعأ اھيلإ راشملا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا تقحلأ دقو 
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي2020 راذآ٣ خيراتب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٣٦٧٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦١ ليجستلا مقر

١١-٠٦-٢٠٢١ ةياغل حلاص Dr. Grossmann Ltd Pharmaca ةكرشلا مسا

Hardstrasse 25 P.O. Box 914 4127 Birsfelden/Basel Switzerland ناونعلا
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١١-٠٦-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

١1APPENDIX مقر قحلملل اًقفو ،اًّيرصح ِّيرشبلا ِّبّطلا يف لامعتسالل ةصَّصخملا اھتاجوتنم ةَّفاك  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

PHARMACEUTICA SARL .م.م.ش اكيتسامراف  ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينالديصلا تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

 : ـھ2254 :ب.ص ،لوألا قراطلا ،يناجب ةيانب ،نينص عراش ،لياكم قوز ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/226912 يراجتلا لثمملا ناونع

)47687( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٧-١٩٩٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح ليكوك

ليثمتلا عون

َّقحلا .م.م.ش اكيتسامراف ةكرش حَنْمُتو .2001 لَّوألا نوناك٣١ يف يھتنتو اھعيقوت خيرات يف ةذفان حبصتو ،1999 لوليأ١٤ يف ةعَّقوم ةلاكو ةَّيقافِّتا
 دَّدجت ،كلذ دعب .ةَّيقافِّتالا هذھ نم1 ثلاّثلا دنبلا نم١ ةرقفلل اًقفو تاعيبملا فادھأ تزجنأ دق نوكت نأ طرش نيتيلاتتم نيتنس ةرتفل ةَّيقافِّتالا ديدمت رايخب
 هذھ نوكتو .هذھ ديدجَّتلا ةرتف ءاھتنا لبق رھشأ ةثالث نيقيرفلا دحأ لبق نم اھؤاغلإ َّمتي مل ام ،ناتنس اھتَّدم ةبقاعتم تارتفل اھسفن طورُّشلاب ةَّيقافِّتالا
 اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٣/3/2020 خيراتب ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٦٩٧٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٢ X-Ray House, Bonehurst Road, Salfords, Surrey RH1 5GG,United Kingdomليجستلا مقر ناونعلا
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١٥-٠٦-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Rapiscan Systems Limited ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

 نحَّشلا شيتفت تاجتنمو ،نحَّشلاAS & E ،ةلومحملاAS & E، Mini Z ـل ضَّوفملاو يرصحلا عِّزوملا يھ
نانبل يف عورشملل ناكسيبار نم تاّيلآلاو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 AL HAMRA GROUP .م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،16-6329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملاو يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/12/2020 ةياغل حلاصو٢٠/2/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٧٤٠٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

238



٥٧٦٣

١٧-٠٦-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص BENELLI ARMI S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via della Stazione, 50 61029 URBINO (ITALY) ناونعلا

ماع لكشب ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،ةدوج وبأ سينودأ ةيانب ،القت رام عراش ،بيدلا  لج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
04/715644 :.ـھ ،٦٠١١٣ يراجتلا لثمملا ناونع

)67004( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠١-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا لثمملا

ليثمتلا عون
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تاسدسملاو قدانبلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Benelli Armi
ةكراملا

.م.م.ش ناوخأ بايد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2020 ةياغل حلاصو ،٥/2/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ةَّينانبللا يضارألا ىلع ةيندملا قوسلل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٧٤٩٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٤

٢٣-٠٦-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٣-٠٦-٢٠٢١ ةياغل حلاص OLIVETTI S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Ivrea (TO), in Strada Monte Navale n.2C-10015-Italy ناونعلا

ةَّيبتكم تازيھجت ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

)75947( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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رايغلا عطقو اھب ةقِّلعتملا ةَّيكالھتسالا داوملاو بتكملا تاجتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

LADKANI .ل.م.ش زنشويلوس سيفوأ يناقذال ةكرش
OFFICE SOLUTIONS SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/360209 :.ـھ ،117712 :.ب.ص ،ينارمحّسلا ةيانب ،احيش لاشيم عراش ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٣-٠٨-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

ةيراس حبصتو ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،ينانبُّللا قيرفلا لبق نم20/2/2020 خيراتبو ، يلاطيإلا قيرفلا لبق نم٢٧/1/2020 خيراتب ةعَّقوم عيزوت ةَّيقافِّتا
 ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .اھدونبل اًقفو اًقبسم اھؤاھنإ َّمتي مل ام2021 لَّوألا نوناك٣١ ىّتح لوعفملا ةيراس ُّلظتو ،اھعيقوت خيرات ذنم لوعفملا
.اھيف ةدراولا تالاحلا نم ٍّيأ يفOLIVETTI لبق نم كلذب راعشإ ِّيأ لاسرإ ىلإ ةجاحلا نود نم اًّيئاقلت

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٧٥٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٥ ليجستلا مقر

٣٠-١٠-٢٠٢٠ ةياغل حلاص UAB “SCT Lubricants” & PEMCO Lube
Inc.

ةكرشلا مسا

يلاوَّتلا ىلع امھناونع : Šilutės pl. 119, LT-95112. Klaipėda, Lithuenia
3000 و : Old Alabama Rd. Suite 119/238 Johns Creek, State of Georgia 30022

ناونعلا
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٠٦-٠٧-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ايناوتل ةكرشلا ةيسنج

تييزَّتلاو ميحشَّتلا داوم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

SCTو ،Chempioilو ،Mannolو ،PEMCO تاجتنم
ةكراملا

l.r.a.& Jesan s.K.K.D .م.م.ش نسياجو ك.ك.د ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

03/201855 :.ـھ ،٢٥٨٧ مقر ءانب ،ةروّدلا رسج ،دومح جرب ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2038615( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٤-٠٨-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحو ديحو دروتسمو عِّزومك

ليثمتلا عون

راعشإ لاسرإ ربع كلذ ريغب ناقيرفلا حِّرصي مل ام ةَّيفاضإ ةنسل اًّيئاقلت دَّدجيو ،30/10/2020 ىّتح١/11/2019 نم اًءدب اًحلاص نوكي ضيوفت باتك
.ّلقألا ىلع رھشأ ةثالث لبق قبسم ٍّيِّطخ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٣٠٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٦ Avenue Galilée BP 20140 13794 AIX EN PROVENCE -France 655ليجستلا مقر ناونعلا
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٠٨-٠٧-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٠٨-٠٧-٢٠٢١ ةياغل حلاص ATOS ةعومجمل ةَّيعرف ةكرش AVANTIX ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

Black Shadow Jammer systems وداش كالب شيوشَّتلا ةنايصل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

AL HAMRA GROUP .م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،16-6329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغبو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةَّيرصحلا ةكرَّشلا

ليثمتلا عون

.٩/12/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ةَّيلخاّدلا ةرازو يف ّيلخاّدلا نمألا ىوق
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٥٧٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٦٧

١٤-٠٧-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٤-٠٧-٢٠٢١ ةياغل حلاص SafeMobile ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

3601 E.Alonquin Rd. Suite 800-Rolling Meadows, IL 60008/ (866) SAFEMOBILE ناونعلا

ةَّيكلسالو ةَّيكلس ةزھجأ عيب يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،عساّتلا قباّطلا ،سيراغ ناوطنأ ةيانب ،نوعمش ليمك رافلوب ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/280494 :.ـھ،٥٠٠١٩ يراجتلا لثمملا ناونع

)54197( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠١-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزوم

ليثمتلا عون
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SafeDispatch and LINX  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.JINNY TELECOM S  .ل.م.ش مكلت ينيج ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.١٨/6/2019 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ّينانبُّللا ّيلخاّدلا نمألا ىوق اھيف امب ةَّيلخاّدلا ةرازو ماسقأ ّلك
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٨٦٧١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٨

٢٤-٠٨-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٥-٢٠٢١ ةياغل حلاص SHIMADZU Corporation ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Shimadzu Corporation 1, Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-
8511, Japan

ناونعلا

ةَّيبطلا داوملاو تاّدعملاو ةيودألا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

)42323( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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رايغلا عطقو تاراوسسكألا عم ةيليلحتلاو ةيبطلا ةزھجألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش ريك ثليھ -اميد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

70/820830 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،٣٧٢٣ راقع ، ماشلا قيرط ،ةيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠٨-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اھكيرشو ديحولا اھعزوم

ليثمتلا عون

.10/5/2021 ةياغلو11/5/2020 نم حلاصو١٩/6/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٩٩١٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٦٩

٠١-٠٨-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٨-٢٠٢١ ةياغل حلاص Maserati S.p.A. ةكرشلا مسا

Viale Ciro Menotti 322 - 41121 Modena ناونعلا

يرحبلاو يربلا لقنلاو ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

246



ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

تاراوسسكألاو رايغلا عطقو تاراَّيس  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Maserati
ةكراملا

Bazerji &.G)GBF( .ل.م.ش  هدالوأو يجرزاب .ج ةكرش
GBF. (L.A.Fils S(

يراجتلا لثمملا مسا

 ،11 :ّيديربلا زمَّرلا ،2540 :.ب.ص ،نايالياب ةيانب ،ليفلا نس -ةديدجلا رافلوب ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/263111 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)24990( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٤-١٩٨٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا مھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٧/1/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٠٨٦١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٠ ليجستلا مقر

٣١-٠٨-٢٠٢١ ةياغل حلاص Suzuki Motor Corporation ةكرشلا مسا

300 TAKATSUKA-CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU CITY, JAPAN 432-8611 ناونعلا
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٣١-٠٨-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

اھل ةعباَّتلا تاراوسسكألاو رايغلا عطقوSuzuki تاراّيس  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Suzuki
ةكراملا

Bazerji.A.G“)سباغ( ".ل.م.ش هدالوأو يجرزاب.أ.ج" ةكرش
GABS(”.L.A.& Sons S(

يراجتلا لثمملا مسا

يرحبلاو يربلا لقنلاو ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،نايالياب ةيانب ،ةيرشوبلا -ليفلا نس رافلوب ، ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/236111 :.ـھ ،11 :يديربلا زمَّرلا ،٢٥٤٠ يراجتلا لثمملا ناونع

)2037497( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٤-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٢٧/4/2020 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٠٨٥٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٧١

٠٨-٠٩-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Siemens Aktiengesellschaft ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Berlin and München ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-0242 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،هناّتك ةيانب ،ةروَّدلا ةَّداج ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/255860 يراجتلا لثمملا ناونع

)192( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠٣-١٩٤١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ريغ

ليثمتلا عون
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:ةيلاّتلاSiemens ةظفحم نمض قَّوست يتَّلا تامدخلاو ،ةمظنألاو ،تاجتنملا ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا لمشت
)SI(                                                                     ةَّيكَّذلا ةَّيتحَّتلا ىنبلا

)SI DS(                                                                                عيزوَّتلا ةمظنأ
)SI LP(                                                                  ضفخنم دھج تاذ تاجتنم
)SI CP(                                                                              ةبقارملا تاجتنم
)SI DG(                                                                              ةَّيمقَّرلا تاكبَّشلا

)DI()تاءانثتسالا ضعب عم(  ةَّيمقَّرلا تاعانِّصلا
)DI FA(                                                                           عناصملا ةتمتأ ماظن
)DI MC(                                                                             ةكرحلا يف مُّكحَّتلا
)DI PA(                                                                                 تاّيلمعلا ةتمتأ
:ءانثتساب

)DI PA CI(                                                              ّيعانِّصلا فيرعَّتلاو لاصِّتالا
:ـب اًروصحم

)DI PA CI RC(                                                                          ّيوقلا لاصِّتالا
)DI SW(                                                                           ةَّينورتكلإلا جماربلا

:ـب اًروصحم
)DI SW MOM()تاءانثتسالا ضعب عم( عينصَّتلا تاّيلمع ةرادإ

)DI SW CAS(                                                                   ةباحسلا تاقيبطت لولح

)CV()تاءانثتسالا ضعب عم( ةَّيراجِّتلا تابكرملا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.ش)ناوخإ هناتك( هناتك .أ .ف ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.31/12/2020 ةياغل حلاصو٢٠/1/2020 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١١٨٤٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٧٢

٠٨-٠٩-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Siemens Gas and Power GmbH & Co.
KG

ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Munich, Germany ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-0242 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،هناّتك ةيانب ،ةروَّدلا ةَّداج ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/255860 يراجتلا لثمملا ناونع

)192( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠٣-١٩٤١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ريغ

ليثمتلا عون
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ةقِّلعتملاSiemens تاجتنم ةظفحم نمض قَّوست يتَّلا تامدخلاو ،ةمظنألاو ،تاجتنملا ةَّيدقاعَّتلا تاجتنملا لمشت
:ةيلاّتلا ةقاّطلا لاجمب
)GP(       ةقاّطلاو زاغلا
)GP LGT(      ةَّيزاغ تانيبروت
:ـب اًروصحم
ةَّيعانِّصلا ةقاّطلا تآشنم لولح
)GP AGT(   ةَّيئاوھ تاّقتشم نم ةَّيزاغ تانيبروت
)GP MGT(    ةطِّسوتم ةَّيزاغ تانيبروت
)GP SGT(     ةريغص ةَّيزاغ تانيبروت
)GP DCS(     عّزوملا مُّكحَّتلا ةمظنأ
)GP TP(      لاسرإلا تاجتنم
)GP EPC TS(      لاسرإلا لولح
)GP SPG(     ةقاّطلا ديلوت ةمدخ
)GP SCD(     ةنمقَّرلاو طباوَّضلا ةمدخ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.ش)ناوخإ هناتك( هناتك .أ .ف ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.31/12/2020 ةياغلو1/1/2020 نم اًرابتعا حلاصو١٦/4/2020 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
.31/12/2020 ةياغلو1/1/2020 نم اًرابتعا حلاصو١٦/4/2020 يف رداص باتك
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١١٨٤٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٣

٢٤-٠٩-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٤-٠٩-٢٠٢١ ةياغل حلاص Iveco S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via Puglia 35,10156  Torino, Italia ناونعلا

ةَّيعانصلا تاّدعملاو تاّيلألا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

)56289( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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،ةدافإلابً اطبر قَفرملا)Enclosure A( أ قحلملا يف ةفوصوملاو ةَّيراجِّتلاIveco ةمالع لمحت يتَّلا تابكرملا
 سفن يف ةحارص اھيلإ راشملا تاءانثتسالا عمIVECOـب ةَّصاخلا رايغلا عطقو ةلِّصلا تاذ تانِّوكملا نعً الضف
.أ قحلملا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Iveco
ةكراملا

OMATRA .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرش
LIBAN SARL ORIENT MANUFACTURING &

TRADING CO

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،اداشأ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا نع عِّرفتم عراش ،ّسلكملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/684990 :.ـھ ،166616 :ّيديربلا زمَّرلا ،توريب يراجتلا لثمملا ناونع

٠٨-١١-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح ريغ

ليثمتلا عون

26.1 ةَّداملا ليدعت ىلع ناقيرفلا قفَّتا ،هالعأ ةروكذملاو1/6/2017 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا نم1 مقر ليدعَّتلا بجومبو١/6/2017 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا
:يلي امب اھلادبتساو ةَّيقافِّتالا هذھ نم
م ،تاونس ثالث اھتَّدم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت اھديدجت ُّمتي كلذ دعبو ،)ناتنس(31/5/2019 ىتح١/6/2017 خيرات نم ًءادتبا ةحلاص هذھ ةَّيقافِّتالا َّنإ"
."ديدجت ِّلك ءاھتنا خيرات نم ِّلقألا ىلع اًموي نيّتس لبق مَّدقم ٍّيِّطخ راعشإ بجومب نيفرَّطلا نم ٍّيأ لبق نم اھخسف َّمتي مل
 .)١٤/10/2019 يف يأ( "ليدعَّتلا ذافن خيرات" نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،24/11/2019 يف خَّرؤم هالعأ هيلإ راشملا١ مقر ليدعَّتلا َّنإ
 يف اھيلع صوصنملا ماكحألاو طورُّشلا نم ٍّيأ ليدعت وأ رييغت ليدعَّتلا اذھل زوجي ال ،١ مقر ليدعَّتلا اذھ يف ةحارص هيلع صوصنم وھ ام ءانثتسابو
.يھ امك لوعفملا ةيراس ةروكذملا ةَّيقافِّتالا ىقبتو ،ةَّمذ ءاربإ وأ لزانت َّيأ ينعي ال وھو ،هالعأ اھنع هَّونملا ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
Enclosure( "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا ةقطنملاب ةلِّثمتملا ةَّينانبُّللا يضارألا ينعت ةقطنملا َّنإ

H(

هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٢٨٧٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٤ ليجستلا مقر

٢٤-٠٩-٢٠٢١ ةياغل حلاص ASTRA Veicoli Industriali S.p.A. ةكرشلا مسا

Via Coarsana 79, Piacenza, Italy ناونعلا
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٢٤-٠٩-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

ً اطبر قَفرملا)Enclosure A( أ قحلملا يف ةفوصوملاو ةَّيراجِّتلاASTRA ةمالع لمحت يتَّلا تابكرملا
 ةحارص اھيلإ راشملا تاءانثتسالا عمASTRA ةَّصاخلا رايغلا عطقو ةلِّصلا تاذ تانِّوكملا نعً الضف ،ةدافإلاب
.أ قحلملا سفن يف

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ASTRA
ةكراملا

OMATRA .م.م.ش ارتاموأ عينصَّتلاو ةراجِّتلل قرَّشلا ةكرش
LIBAN SARL ORIENT MANUFACTURING &

TRADING CO

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيعانصلا تاّدعملاو تاّيلألا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،اداشأ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا نع عِّرفتم عراش ،ّسلكملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/684990 :.ـھ ،166616 :ّيديربلا زمَّرلا ،توريب يراجتلا لثمملا ناونع

)56289( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-١١-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح ريغ

ليثمتلا عون

 ةَّداملا ليدعت ىلع ناقيرفلا قفَّتا ،هالعأ ةروكذملاو1/6/2017 يف ةخَّرؤملا ةَّيقافِّتالا نم١ مقر ليدعَّتلا بجومبو ،١/6/2017 يف ةخَّرؤم ةَّيقافِّتا
:يلي امب اھلادبتساو ةَّيقافِّتالا هذھ نم٢٦٫١

م ،تاونس ثالث اھتَّدم ةيلاتتم تارتفل اًّيئاقلت اھديدجت ُّمتي كلذ دعبو ،)ناتنس(31/5/2019 ىتح١/6/2017 خيرات نم ًءادتبا ةحلاص هذھ ةَّيقافِّتالا َّنإ"
."ديدجت ِّلك ءاھتنا خيرات نم ِّلقألا ىلع اًموي نيّتس لبق مَّدقم ٍّيِّطخ راعشإ بجومب نيفرَّطلا نم ٍّيأ لبق نم اھخسف َّمتي مل
 .)١٤/10/2019 يف يأ( "ليدعَّتلا ذافن خيرات" نم اًرابتعا ذيفنَّتلا زِّيح لخديو ،24/11/2019 يف خَّرؤم هالعأ هيلإ راشملا١ مقر ليدعَّتلا َّنإ
 يف اھيلع صوصنملا ماكحألاو طورُّشلا نم ٍّيأ ليدعت وأ رييغت ليدعَّتلا اذھل زوجي ال ،١ مقر ليدعَّتلا اذھ يف ةحارص هيلع صوصنم وھ ام ءانثتسابو
.يھ امك لوعفملا ةيراس ةروكذملا ةَّيقافِّتالا ىقبتو ،ةَّمذ ءاربإ وأ لزانت َّيأ ينعي ال وھو ،هالعأ اھنع هَّونملا ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
Enclosure( "ح" قحلملا يف ةنَّيبملا ةَّيفارغجلا ةقطنملاب ةلِّثمتملا ةَّينانبُّللا يضارألا ينعت ةقطنملا َّنإ

H(

هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٢٨٧٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٧٥

٠٨-١٠-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-١٠-٢٠٢١ ةياغل حلاص ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
CENTRUM, S.A.

ةكرشلا مسا

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

C/ Sagitario, 14-03006 Alicante (España) ناونعلا

ةَّينالديصلا تارضحتسملا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،116/2254 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،يناّجب ةيانب ،نيّنص عراش ،لياكم قوذ ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
09/226912 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)47687( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٦-٠٧-١٩٩٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون
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• capsules28 mg20 Ulcesep
• tablets10 mg500 Sepcen
•  tablets20 mg500 Sepcen
• capsules50 mg20 Flexresan

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

PHARMACEURICA .م.م.ش اكيتسامراف ةكرش
L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

.١١/2/2020 يف ةخَّرؤم ِّيرصح عِّزوم نييعت ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٤٥٠٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٦

٢٠-١٠-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٠-١٠-٢٠٢١ ةياغل حلاص AUSTRIA PUMA DASSLER GesmbH ةكرشلا مسا

اسمنلا ةكرشلا ةيسنج

Müenchner Bundesstrasse 119, A-50120 Salzburg, Austria ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)70280( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ةدئاعلا ةَّيضايِّرلا مزاوّللاو ةَّيضايِّرلا تاراوسسكألاو ةَّيضايِّرلا سبالملاو ،ةَّيضايِّرلا ةيذحألا عيبل َّيرصحلا َّقحلا
َصيخرت َيِطعأ يتَّلا تاجتنملا لمشي ال َّقحلا اذھ َّنأ ىلع ،يلاحلا غولاتاكلا يف ةجَردملاو)PUMA تاجتنم( اھل
ال هَّنأ امك ،)...خلإ ،تاعاّسلاو تاراّظَّنلاو تاروطعلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،لمشت يتَّلاو( ثلاث قيرفل اھعيب
COBRA Golf"/ "PUMA Golf/"" ةيمست تحتً اّيلاح عابت يتَّلاPUMA golf تاجتنمً اضيأ لمشي

COBRA PUMA Golf"" ةئزجَّتلا يعئابل)ةَّيقافِّتالل يفارغجلا قاطِّنلا( ايروسو نانبل يف ،ىرخأ ةيمستب وأ 
 رــــــــجاتم ربع نيِّيئاھِّنلا نيكلھتسمللو1،19و1،5و١،٤ دنبلا يف نيروكذملا ديدحتلاو رصحللً اقفو ،ةلمجلاو
.ةَّيقافِّتالل يفارغجلا قاطِّنلا يفTCHOOZ اھلِّغشتو اھكلمت يتَّلا قيوسَّتلا ذفانمو ةئزجَّتلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

TCHOOZ SHOES SAL .ل.م.ش زوش زوشت ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،411 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،ستربور ةيانب ،ّماعلا قيرَّطلا ،لياكم قوذ ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/211461 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٧-١١-٢٠٠١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

 ،اھب لمعلا يھتنيو ،1/1/2020 يف ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو ،اھيلع عيقوَّتلا خيرات نم نيقيرفلل ةمزلم حبصتو15/12/2019 خيراتب تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
 نوكتو .ناقيرفلا اھدِّدحي ةَّدمل اھديدمت وأ/و اھديدجت ىلعً اّيِّطخ ناقيرفلا قفَّتي مل ام كلذو ،٣١/12/2022 خيراتب ،قبسم خيراتب اھخسف ىلإ رصي مل ام
.يروف لوعفمب خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٠١١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٧

٢٢-١٠-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣٠-٠٤-٢٠٢١ ةياغل حلاص ARKRAY Global Business, Inc. ةكرشلا مسا

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, JAPAN ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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نابايلا ةكرشلا ةيسنج

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيِّبطلا تاَّدعملاو داوملل كيتويب ةكرش
MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولاو ّيمسَّرلا ضَّوفملا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.٣٠/4/2021 ةياغل حلاصو ،٢/7/2020 يف رداص ضيوفت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٥٨٢٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٧٨ ليجستلا مقر

٣١-٠٣-٢٠٢١ ةياغل حلاص Sysmex Europe GmbH ةكرشلا مسا

Bornbarch 1 22848 Norderstedt, Germany ناونعلا
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٢٢-١٠-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطقو ،تاّيجمربلاو ،تامزلتسملاو فشاوكلا عم لوبلا تالِّلحمو مَّدلا ضارمأ :ةيلاتلاSysmex تاجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيِّبطلا تاَّدعملاو داوملل كيتويب ةكرش
MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.خيراتلا اذھ لولح لبق ءاغلإلل لباق وھو ،٣١/3/2021 ةياغل حلاصو ،٦/5/2020 يف عَّقوم ضيوفت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٥٨٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٧٩

٢٨-١٠-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٠ ةياغل حلاص Hytera Communications Corporation
Limited

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan Road, Nanshan District,
Shenzhen 518057, P. R. China

ناونعلا

تامدخلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

:.ب.ص ،عساّتلا قباَّطلا ،Centre Antoine Gharious ،ّماعلا عراّشلا ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/280494 :.ـھ ،٥٠٠١٩ يراجتلا لثمملا ناونع

)54197( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٥-٠١-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ِّيرصحلا اھعِّزومك

ليثمتلا عون
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HYT ةَّيكلساللا تالاصِّتالا ةزھجأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.JINNY TELECOM S .ل.م.ش مكلت ينيج ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

قوقحلا هذھ ىقبتو ،هرادصإ خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح لخدتو أدبت فوس هبجومب ةحونمملا تاطلُّسلاو قوقحلا َّنأب دافأ٢٩/7/2019 يف خَّرؤم ضيوفت باتك
.2020 لَّوألا نوناك٣١ ىّتح ةيراسو ةذفان تاّيحالَّصلاو تاطلُّسلاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
يلخاّدلا نمألا ىوق هيف امب ةَّينانبُّللا ةَّيلخاّدلا ةرازو تارادإو ماسقأ عيمج
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٧١٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٠

٣٠-١٠-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣٠-١٠-٢٠٢١ ةياغل حلاص GLOCK International F.Z.E. ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

Dubai Airport Free Zone – West Wing 3 – Office ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)39203( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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”Safe Action“GLOCK تاجتنمو تاسَّدسم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MYBEL SARL .م.م.ش لبيام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،بولك يرتنواك زليھ غنيربس ةيانب ،نيصحلا رھض -زكور رام عراش ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/695242 :.ـھ ،70427 :.ب.ص ،يناَّثلا قباَّطلا يراجتلا لثمملا ناونع

١٨-١٢-١٩٩١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملاو لِّثمملا

ليثمتلا عون

.٣١/12/2021 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،يروف لوعفمب اھتَّيحالص يرستو ،٢٥/2/2020 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٦٨٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨١

٠٤-١١-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٤-١١-٢٠٢١ ةياغل حلاص OXFORD UNIVERSITY PRESS ةكرشلا مسا

Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, England ناونعلا

Samir Editeur SAL  .ل.م.ش رشن راد ريمس ةكرش يراجتلا لثمملا ةنھم
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ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

نانبل يف نئابَّزلل ةَّدعملا ةَّيزيلكنإلا ةغُّللا ميلعت داوم ةحئال يف ةدراولا كلت تاروشنملاب دَصْقُيو تاروشنملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Samir Editeur SAL  .ل.م.ش رشن راد ريمس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/489464 :..ـھ ،55542 :.ب.ص ،نايسوروط ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ليفلا نس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)71767( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٢-٠٥-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 ،و١٥٫٢و ،١٤و ،١٣و ،12 دونبلا ماكحأ ةاعارم عمو١/2/2020 يف يأ يلعفلا خيراتلا يف أدبتو ،١١/3/2020 يف ةعَّقوم يرصح عيزوت ةَّيقافتا
 ةكرشلا تَّرمتسا اذإو)ةَّيقافِّتالا نم15 دنبلا ةاعارم عم٢٨/2/2023 يف يھتنت يأ( .ةَّدملا ءاھتنا دنع يھتنت فوس١٥٫٥و ،١٥٫٤و ،١٥٫٣و
 قيرف يأ لبق نم اھؤاھنإ نكمي نكل ،نايرَّسلاب ةرمتسم ةَّيقافتالا هذھ رابتعا اھدنع نكمي ،ةَّيقافتالا هذھب لمعلا ةدم ءاھتنا دعب عِّزوملا ديوزتب ةيزيلكنإلا
.ٍّيِّطخ ٍراعشإ بجومب ِّيروف لكشب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ّلقألا ىلع رھشأ ةَّتس لبق يطخ راعشإ بجومب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٦٤٧٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٢ ليجستلا مقر

٢٥-١١-٢٠٢١ ةياغل حلاص ANHUI JIANGHUI AUTOMOBILE
GROUP CORP., LTD.

ةكرشلا مسا

176 Dong Liu Road, Hefei, China ناونعلا
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٢٥-١١-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

 نيزنبلا ىلع لمعت يتَّلا تابكرملاو)MPVوSUV، Sedan( باّكُّرلا تاراّيسJAC يھ تاجوتنملا َّنإ
ةَّيئابرھكلا تابكرملاو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.شTRANSAUTO ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

01/380903 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،قزر هللا دبع ةيانب ،ماّشلا قيرط ،ةيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2057414( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-٠٨-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو عِّزومك

ليثمتلا عون

شقانيو .2023 راّيأ٣٠ ىّتح ًةحلاص نوكتو ،نيقيرفلا لبق نم)اھمتخ( اھعيقوت دعب ذيفنَّتلا ةزِّيح حبصتو٢٢/5/2020 يف ةمربم ديحو عيزوت ةَّيقافِّتا
 مل لاح يفو ،ةَّيقافِّتالا لجأ لولح دنع .نيقيرفلا ةقفاومب ةديدج ةَّيقافِّتا ىلع ناعِّقويو ،اھلجأ لولح نم رھشأ٣ لبق ةَّيقافِّتالا ديدجت يف امھتبغر ناقيرفلا
.اًمكحو اًروف ءاھنإلاو خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .اًمكحو اًروف ةيھتنم ةَّيقافِّتالا هذھ ربتعت ،اھديدجت ىلع ناقيرفلا قفَّتي

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٩٣٩١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٣ Knadruovej 2 DK-2760 Måløv Denmarkليجستلا مقر ناونعلا
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٠٩-١٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٠٩-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص ORIGIO a/s ةكرشلا مسا

كرامندلا ةكرشلا ةيسنج

ناسنإلا ةدعاسمب باجنإلا ايجولونكت لاجم يف تاجتنملا
ةدافإلاب) 1Exhibit( اًطبر ةقفرملا ةحئاللا يف ةدراولاو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةدافإلاب  اًطبر ةقفرملا) 2Exhibit( ةيناثلا ةحئاللا يف ةدراولا  ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

OMNI MEDICAL)هاكرشو يوطع( لاكيدم -ينموأ ةكرش
ATWEH ET CO((

يراجتلا لثمملا مسا

) ATWEH ET CO(OMNI MEDICAL)هاكرشو يوطع( لاكيدم -ينموأ ةكرش يراجتلا لثمملا ةنھم

01/899850 :.ـھ ،سيلأ رتنس ،ّماعلا عراّشلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2009700( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٧-٠٢-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

)2009700( ادبعب

ليثمتلا عون

 نيح ىلإ ُّرمتستو ،)١/1/2019 يف يأ( ذافَّنلا خيرات يف لوعفملا ةيراس حبصتو ،٤/4/2019و ،١/4/2019 خيراتب ةعَّقوم قيوستو عيزوت ةَّيقافِّتا
 راعشإ بجومب اًروف خسفلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .رھشأ ةثالث نع ُّلقي ال اًّيِّطخ اًراعشإ رخآلا قيرفلا ءاطعإ دنع ،نيقيرفلا نم ٍّيأ لبق نم اھخسف
 هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب ةريخألا هذھ تقحلأ دقو .رخآلا قيرفلا ىلإ ٍّيِّطخ
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٥٧٨٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٨٤

١٦-١٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص MAXIS TRADING EMEA, S.L ةكرشلا مسا

اينابسا ةكرشلا ةيسنج

Spain, Castelldefels, Avenida 348, number 17 ناونعلا

اھعاونأ فالتخا ىلع ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألاب مايقلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،113 :.ب.ص ،يناّثلا قباّطلا ،كرامدنال ةيانب ،ّيبيّطلا فيفع عراش ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
٠٥/953422 يراجتلا لثمملا ناونع

)69044( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-٠٩-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون
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حوارملاو ،ةَّيصخَّشلا ةيانعلا تاجتنمو ،خبطملا تاودأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش ةَّيراجِّتلا هيزن ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 كلذ لبق اھؤاھنإ َّمتي مل امو ،)١/5/2019 يف يأ( نايرَّسلا خيرات نم اًرابتعا اھذافن أدبيو ،١/7/2019 يف ةعَّقوم ةَّيرصح عيزوت تامدخل ةَّيقافِّتا
 ءاھنإ لبق ةريخألا رھشأ ةَّتِّسلا ةرتف لالخ ،نافرَّطلا ماق اذإ تاونس سمخ ةَّدمل ةَّيقافِّتالا ديدجت نكميو ،٣١/12/2024 يف يھتنت ،١١ ةَّداملا بجومب
 فوس ،قافِّتالا اذھ ىلإ لُّصوَّتلا َّمتي مل اذإو .تاونس سمخ غلبت يتَّلا ديدمَّتلا ةرتف لالخ اھقيقحت نَّيعتي يتَّلا فادھألا نأشب قافِّتا ىلإ لُّصوَّتلاب ،ةَّيقافِّتالا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو ،ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛ديدج قافِّتا ىلع عيقوَّتلل قئاع ِّيأ نود ،٣١/12/2024 خيراتب ةَّيقافِّتالا ءاھنإ ُّمتي
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٣/11/2020 خيراتب ينانبُّللا لدعلا بتاك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
ايروسو ،رئازجلاو ،رصمو ،قارعلاو ،ندرألاو ،نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/١٩٤٠١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٥

١٧-١٢-٢٠٢٠

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢١ ةياغل حلاص BROTHER INTERNATIONAL (GULF)
FZE

ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

ةكرش نم لماكلاب اًكولمم اًعرف اھتفصبو ،ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،يبد ،يلع لبج ، 16851.: ص.ب Brother
International Corporation، ةَّينابايلا

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)43750( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 داوملاو ،تامالعلا عضو تالآو ،ةَّيئوَّضلا تاحساملاو ،تاعباّطلاو ،ماھملا ةدِّدعتملا ةزھجألاو ،سكافلا ةزھجأ
ةلّصلا تاذ رايغلا عطقو ةَّيكالھتسالا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Brother
ةكراملا

EBE– .م.م.ش ةَّينورتكلإلا ةراجتلا تادعم ةكرش
ELECTRONIC BUSINESS EQUIPMENT

E.B.E–.L.R.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،135135 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،زروتوم ميكح ةيانب ،ناروش عراش ،توريب ،نانبل
٠١/350707 يراجتلا لثمملا ناونع

١٣-٠٣-١٩٨١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دَمتعملا مھعِّزوم يھ

ليثمتلا عون

.31/3/2021 يف هتَّيحالص يھتنتو١/4/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٢٤١١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٦ ليجستلا مقر

١٧-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص ASH (HK) LIMITED ةكرشلا مسا

Unit 1005-06, 10/F, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong

ناونعلا
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268



١٧-١٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

غنوك غنوھ ةكرشلا ةيسنج

ASH فنص نم تاجتنملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش نشاف اميسيراك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا تاّيلمعلا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،70787 :.ب.ص ،ابرص546 مقر راقعلا نم٤٦ مسقلا ،ابرص ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/921530 يراجتلا لثمملا ناونع

)2011661( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٣١-١٢-٢٠٠٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

نيالنوأ ّيرصحلا ريغ اھعِّزومو نيالفوأ ضَّوفملا ُّيرصحلا اھعِّزوم يھ

ليثمتلا عون

HK(ASH( ـل ُّقحي ،كلذ نم مغُّرلابو .٢١/9/2020 خيرات نم اًرابتعا نيتنس هتَّيحالص ةَّدم نوكتو ،٢١/9/2020 يف خَّرؤم ضيوفت باتك
LIMITED، اًموي نيثالث لبق قبسم ٍّيِّطخ راعشإ ءاطعإب ضيوفَّتلا اذھ لزع ،تقو ِّيأ يف.

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢١٦٤٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٧ جروج ناس رتنس ،باھش داؤف عراش ،ةناوكّدلاليجستلا مقر ناونعلا
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٢٢-١٢-٢٠٢٠ ليجستلا خيرات

٢٢-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص اتيراتس ةسَّسؤم بحاص هتفصب وض رونأ - ةكرشلا مسا

نانبل ةكرشلا ةيسنج

ليفشنارتلا عاونأ عيمجل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Fouad Baayno .م.م.ش ديلجَّتلل ونيعبلا داؤف ةكرش
L.R.A.Bookbindery S.

يراجتلا لثمملا مسا

رشنلاو ةعابطلاو بتكلا ديلجت يراجتلا لثمملا ةنھم

 زمَّرلا ،11 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،ونيعب ةيانب ،راطملا قيرط ،ةنجاربلا جرب ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
01/455000 :.ـھ ،8564 :يديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

)2000995( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٥-٠٥-٢٠٠٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 اًنمض وأ ةحارص ديدجَّتلل ةلباق ةَّدملا هذھو ،هيلع نيقيرفلا عيقوت خيرات نم أدبت تاونس ثالث ةَّدملو ،٩/11/2020 يف عَّقوم يرصح ليثمتو عيب دقع
.ماكحألاو طورّشلا تاذب ةلثامم ةَّدمل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٢٧١٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٨٨

٠٥-٠١-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٥-٠١-٢٠٢٢ ةياغل حلاص STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERI A.Ş. ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

ISTANBUL, TURKEY ناونعلا

ةَّماعلا ةراجِّتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

71/999132 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،اياطق ةيانب ،نسح رئب ،يريبغلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2023370( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٧-١٢-٢٠١٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزوم

ليثمتلا عون
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 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 يزاجحH Trading3Hijazi Wood ّيراجِّتلا ّلحملا
باشخألل

يراجتلا لثمملا مسا

.١/1/2020 خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخد ٍّيرصح عيزوت ةَّيقافِّتا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤٦٦٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٨٩

١٩-٠٢-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٩-٠٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Europcar International ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

13 ter boulevard Berthier- 75017 Paris, France ناونعلا

تاراّيس ريجأت يراجتلا لثمملا ةنھم

)2046810( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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تاراّيَّسلا ريجأت تامدخ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

)Europcar( ةدافإلاب اًطبر ةقفرملا ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

 .ل.م.ش زسيفرس راك نشيروبروك رجنساب لانويشانرتنا ةكرش
International Passenger)سا يس يس يب يا(

IPCCS. (L.A.Corporation Car Services S(

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،90194 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،كبزي ديلو ةيانب ،لارتنسلا عراش ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/876367 يراجتلا لثمملا ناونع

٢١-٠٩-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

 يلود زايتما ةَّيقافِّتا
.١٧/2/2020 يف خَّرؤم باتك /31/5/2022 ةياغلو١/6/2017 خيرات نم ةذفان

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤٦٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٠ ليجستلا مقر

١٩-٠٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Europcar International ةكرشلا مسا

13 ter boulevard Berthier- 75017 Paris, France ناونعلا
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١٩-٠٢-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

تاراّيَّسلا ريجأت تامدخ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

)Interrent( ةدافإلاب اًطبر ةقفرملا ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

 .ل.م.ش زسيفرس راك نشيروبروك رجنساب لانويشانرتنا ةكرش
International Passenger)سا يس يس يب يا(

IPCCS. (L.A.Corporation Car Services S(

يراجتلا لثمملا مسا

تاراّيس ريجأت يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،90194 :.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،كبزي ديلو ةيانب ،لارتنسلا عراش ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/876367 يراجتلا لثمملا ناونع

)2046810( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢١-٠٩-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ليثمتلا عون

 يلود زايتما ةَّيقافِّتا
.١٧/2/2020 يف خَّرؤم باتك /30/6/2024 ةياغلو١/7/2019 خيرات نم ةذفان

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٠/٢٤٦٩٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٩١

٢٩-٠٣-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص BENELLI ARMI S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via della Stazione, 50 61029 URBINO (ITALY) ناونعلا

ديص ةحلسأو رئاخذ يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،60113 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،بليد ةيانب ،القت رام عراش ،بيدلا  لج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/715644 يراجتلا لثمملا ناونع

)67004( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠١-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا لثمملا

ليثمتلا عون
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تاسدسملاو قدانبلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Benelli Armi
ةكراملا

.م.م.ش ناوخأ بايد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2021 ةياغل حلاصو ،١/1/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٦٠٧٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٢

١٣-٠٤-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-٠٤-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 49377 Vechta, Germany ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)2030344( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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:ةيلاّتلا تاجوتنملل
.ّيّنبلا رمحألا نوَّللابPVC KG عطقو بيبانأ -أ
قماغلا ِّيدامَّرلا نوَّللابHT Safe عطقو بيبانأ -ب

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.L.A.QUANTA S .ل.م.ش اتناوك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/626457 :.ـھ ،قايدش ةيانب ،ّماعلا قيرَّطلا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٨-٠٦-٢٠٢١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

عيمج قيقحت دنع اھديدجت ُّمتي فوسو ،١/10/2019 نم اًءدب تاونس سمخ ةَّدمل ةيراس نوكت فوسو ،١/10/2019 يف ةمربم ٍّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا
.اًروف ءاھنإلل ةلباق يھو ؛ةَّيقافِّتالا هذھ يف ةروكذملا تاعيبملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٢٢٨٩٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٣

٢١-٠٤-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢١-٠٤-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Orchidées Constructions SA ةكرشلا مسا

rue de la gare 8, 2024 st –aubin – sauges, switzerland ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

اھل ةعباّتلا تاقيبطَّتلا نم اھريغو ،ةَّيئرم ريغو ةمعان ندعملا نم ةبيكرت نَّمضتت ةكِّرحتملا كيبابَّشلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

VITROSCA
ةكراملا

.ل.م.ش زيرتسدنإ نيالسالغ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،95-30 :.ب.ص ، ،لَّوألا قباّطلا ،نيالسالغ ىنبم ،ةميدقلا اديص قيرط ،تافيوّشلا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٥/432045 يراجتلا لثمملا ناونع

)68360( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٣-٠٣-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ةَّيرصح ةلاكو

ليثمتلا عون

 .طورّشلا ضعب لباقم٣١/3/2025 يف يھتنت ةرتفل
.٤/11/2020 يف خَّرؤم ضيوفت باتك بجومب  كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٧٨٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٤ ليجستلا مقر

٢٧-٠٤-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Česká zbrojovka a.s. ةكرشلا مسا

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika ناونعلا
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٢٧-٠٤-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

ةيكيشتلا ةيروھمجلا ةكرشلا ةيسنج

ةَّيركسعلا ةحلسألاو ديَّصلا ةحلسأو ةَّيضايِّرلا ةحلسألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش زنشويلوس يتيرويكس دنا سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرش
Metropolitan Defense and Security Solutions

L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،7333 :ّيديربلا زمَّرلا ،11 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،وّنس ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
01/702000 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)1022300( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ليكو

ليثمتلا عون

 ،اًّيمسر هؤاھنإ َّمتي ىَّتح تقولا نم ةدَّدحم ريغ ةَّدمل اًحلاص ىقبيو ،هرادصإ خيرات نم ءادتبا هلوعفم يرسيو ،٥/12/2019 يف خَّرؤم ضيوفت باتك
.ءاھنإلل لباق وھو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٨٥٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٩٥

٢٨-٠٤-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٨-٠٤-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi
A. Ş.

ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

Aydınevler Mahallesİ Dumlupınar Caddesi No: 58 A Blok Küçükyalı 34854
İstanbul, Turkey

ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

.ـھ ،70423 :.ب.ص ،لوألا قباطلا ،Boukhater ةيانب ،ماعلا عراشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/888298 يراجتلا لثمملا ناونع

)51396( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٠-٠١-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون
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 دراولا ،تاراوسسكألاو رايغلا عطقو ،TerritoوKent، Vectio، Otokar Centro Navigo تاصاب
ةدافإلابً اطبر قفرملا)I–ANNEX(١ قحلملا يف اھركذ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BOUKHATER.N.A .ل.م.ش رطاخ وب .ن .أ ةكرش
L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 عيزوت قافتا بجومب نانبل يف تاجتنملل عيبلا دعب ام ةمدخ قيقحتو عيب ،قيوست ،داريتسال يرصحلا قحلا ةَّينانبللا ةكرَّشلا تحنم دق تناك نأ دعب
ً اراعشإ نيفرطلا نم ٌّيأ ِطعي مل ام ةَّدم لك ةياھن يف تاونس٣ ةَّدملً اّيئاقلت دَّدجيو ،١٨/10/2014 ةياغل حلاصو ،١٨/10/2011 يف مربم يرصح
 َّنأب ،٦/2/2018 خيراتب لوبنطسإ يف ةراجِّتلا ةفرغ نم قَّدصم باتك بجومب ،ةَّيكرُّتلا ةكرَّشلا تدَّكأ نأ دعبو ،رخآلا فرطلا ىلإ ءاھنإلابً اّيطخ
 ثالث َّلك اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجتتس هَّنأ ىلع قافِّتالا ىرج هَّنأبو ،١٧/10/2020 ةياغل ،ىرخأ ةَّرم اًّيئاقلت اھديدجت َّمت دق هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا
 تدَّكأو تداع ،ةدَّدجم ةَّدم ّلكو ةَّيلاحلا ةَّدملا ءاھتنا لبق رخآلا فرطلا ىلإ ءاھنإلابً اّيطخً اراعشإ نيفرطلا نم ٌّيأ ِطعي مل ام ةَّدم لك ةياھن يف تاونس
 ةروكذملا ةَّيقافِّتالا ديدجت َّمتي نأ ىلع اًضيأ قافِّتالا َّمت امك .١٧/10/2023 خيرات ىَّتح اًّيئاقلت هالعأ اھيلإ راشملا ةَّيقافِّتالا ديدجت َّمت هَّنأب ةَّيكرُّتلا ةكرَّشلا
 لبق اًموي نيعست ،ةَّيقافِّتالا ءاھنإل رخآلا قيرفلا ىلإ ٍّيِّطخ راعشإ لاسرإب نيقيرفلا نم ٌّيأ ماق لاح يف الإ ،ةنس ِّلك ةَّدم ةياھن يف تاونس ثالث ّلك اًّيئاقلت
.ةدَّدجملا  ةَّدملاو ةَّيلاحلا ةَّدملا ءاھتنا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٧٩٠٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٦

٠٧-٠٥-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-٠٥-٢٠٢٢ ةياغل حلاص PIAGGIO & C. S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Viale Rinaldo Piaggio, 25-56025 Pontedera (PI) - Italy ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

20/1/1994)51396( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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تاقحلملاو تانوكملا ،ةلصلا تاذ رايغلا عطق لمشتو تابكرملا يھ تاجتنملا َّنإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MOTO GUZZI،  ®APRILIA، ®VESPA، ®PIAGGIO®
ةكراملا

.L.A.BOUKHATER S.N.A .ل.م.ش رطاخ وب.ن.أ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.ـھ ،70423 :.ب.ص ،لوألا قباطلا ،Boukhater ةيانب ،ماعلا عراشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/888298 يراجتلا لثمملا ناونع

٢٠-٠١-١٩٩٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون

 نكميو ،٣١/12/2023 ةياغل ليعافملا عيمجب ةذفان ُّرمتستو)يلعفلا خيراَّتلا(١/1/2021 نم ًءادتبا ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تَمربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
 خسف نيقيرفلا نم ٍّيأل ُّقحي ،لاح ِّيأ يف .ةَّيقافِّتالا هذھل ينمض ديدجت ُّيأ ًةحارص ىنثتسيو ،نيقيرفلا نيب ةحيرص ةلدابتم ةقفاوم بجومب طقف اھديدجت
.اھناوأ لبق ةَّيقافِّتالا هذھ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٩٧٥٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٧

٠٧-٠٥-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-٠٥-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Vaisala Oyj ةكرشلا مسا

P O Box 26, FI-00421 Helsinki, Finland ناونعلا

ةَّيعانصلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

282



ادنلنف ةكرشلا ةيسنج

رايغلا عطقو ةَّيِّوجلا داصرألا ةمظنأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Polaris“ .م.م.ش "زمتسيس نشياموتوا سيرالوب" ةكرش
LTD”Automation Systems

يراجتلا لثمملا مسا

09/853640 :.ـھ ،سماخلا قَباّطلا ،رايمرب رتنس ،ريزغ دارتسوتوأ ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)72803( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-١٠-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا

ليثمتلا عون

.لصفنم ضيوفت رادصإب كلذ دعب ديدجتلل لباق وھو ،٣١/12/2022 ةياغل اًذفان ىقبيو ،١/1/2021 يفً الاَّعف نوكي ضيوفت

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
.توريب -يلودلا يريرحلا قيفر راطم يف يندملا ناريطلل ةَّماعلا ةَّيريدملل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٩٤٢٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٧٩٨ ليجستلا مقر

٣١/١٢/٢٠٢١ ةياغل حلاص bioMérieux SA ةكرشلا مسا

376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy-l’Étoile, France ناونعلا
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١٠-٠٥-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

rieuxébioM تاجتنم ةلسلسو ،ةَّيدايعلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلس :ةيلاتلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلس
hgw~Akhud~Qm، ويريمويب ريغ تاجتنم ةلسلسو                                  rieuxébioM-Non

BioFire تاجتنم ةلسلسو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

.
ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيبطلا تادعملاو داوملل كيتويب ةكرش
l.a.MEDICAL and HOSPITAL SUPPLIES s

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

01/488411 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،شاقنلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2021 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،اھعيقوت خيرات يف لوعفملا ةيراس حبصتو ،١٥/2/2021 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٩٤٠٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٧٩٩

٢٠-٠٥-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٠-٠٥-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SecurCube SRL ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Viale Enrico Fermi, 14/A, 31011 ASOLO- Treviso, Italy ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،7333 :ّيديربلا زمَّرلا ،11 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،وّنس ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةعرزملا ،توريب ،نانبل
01/702000 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)1022300( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٢-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ُّيرصحلا اھليكو

ليثمتلا عون
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:ةيلاّتلا لولحلا
SecurCube CDR ليمحَّتلاو ليلحَّتلا ةادأ •
.BTSـلاو ةَّيفتاھلا تامدخلاو فتاھلا تالجسلSecurCube ـب ةَّصاخلا عُّبتَّتلاو مادختسالا ةصخر •
.ةَّيفتاھلا ةَّيئانجلا ةَّلدألا مادختسا ةصخر •
.ةَّيفتاھلا كالسألا ةعومجم •

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

   .ل.م.ش زنشويلوس يتيرويكس دنا سنفيد ناتيلوبورتيم ةكرش
Metropolitan Defense and Security Solutions

L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

.اًّيمسر هؤاھنإ َّمتي ىَّتح لجألا ةدَّدحم ريغ ةرتفل اًحلاص ىقبيل خيراّتلا اذھ يف ذيفنَّتلا زِّيح لخديو١١/12/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف ةَّيركسعلا قوُّسلا
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٠٢٥٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٠

٢٠-٠٥-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٠-٠٥-٢٠٢٢ ةياغل حلاص OpSec Security Limited ةكرشلا مسا

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

40 Phoenix Road, Crowther, Washington, Tyne & Wear NE38 OAD, United 
Kingdom

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلاو ةعانصلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)1021683( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 بُّقعتو ةيامحل كلذو ةَّيراجِّتلا ةكراملا ةيامح تامالعو ةَّيديربلا عباوَّطلاو ِّيمقَّرلا عُّبتَّتلل ةَّيناطيربلا ةكرَّشلا ةزھجأ
غبَّتلا تاجتنم اھيف امب نوبَّزلا علسو ليخادم

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

scopsis sal ل م ش سيسبوكس ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :ّديربلا زمَّرلا ،16 :.ب.ص ،يضرألا قباَّطلا ،دصاقملا ةيانب ،اماملا عراش ،طاّيخلا ّةلت ،توريب ،نانبل
01/500650 :.ـھ ،٥٣٢٨ يراجتلا لثمملا ناونع

٢٧-٠٩-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلاو َّيمسَّرلا لِّثمملاو ليكولا

ليثمتلا عون

نانبل يف ٍّيرصح ليثمت نع نالعإلا/باتكلا
.١٢/3/2021 خيراتب رداص

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٠٢٣٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠١

٢٤-٠٥-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣٠-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص ZAP Sznajder Batterien S.A. ةكرشلا مسا

Warszawska 47, 05-820 Piastów, Poland ناونعلا

ةَّيراجتلا تاطاشنلاو لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم
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دنلوب ةكرشلا ةيسنج

صاصَّرلا ضمح ةطساوب اھليغشت ءدب ُّمتي يتَّلا تاَّيراَّطبلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

MAFFو ،Sznajder، ZAP :ةيلاَّتلا تاكراملا
ةكراملا

ste MARWAN  .م.م.ش كِّيوح ناورم ةكرش
L.R.A.HOWAYEK S.

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،1200 :.ب.ص ،يضرألا قباَّطلا ،كِّيوحلا ةيانب ،رخص ةراح ،ناورسك ،نانبل لبج ،نانبل
٠٩/911311 يراجتلا لثمملا ناونع

)2023772( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠١-٠١-٢٠١١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

؛هنم3-١ ةرقفلا ِّلظ يف هُّصن جردملا طرَّشلا بجومب ،دقعلا  ةَّدم وأ ةرتف لاوط ةيراس ُّرمتست ةَّيرصحلا
 ،نانبل صوصخب ءارش ةَّيلمع ةَّيأب ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا مقت مل لاح يفو ؛30/12/2021 ىَّتح1/10/2020 خيرات نم حلاص وھ هالعأ روكذملا دقعلا َّنإ
.دقعلا اذھ خسف وأ ءاغلإ ةَّيدنلوبلا ةكرَّشلل ذئدنع ُّقحي ،اًموي١٢٠ زواجتت وأ قوفت ةَّدملو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٩١٦٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٢ ليجستلا مقر

١٤-٠٦-٢٠٢٢ ةياغل حلاص (ش.م.م (. رصم تاَّدعملل وكبوك سلطأ ةكرش Atlas
Copco Equipment Egypt S.A.E.

ةكرشلا مسا

P.O.Box: 520 El Obour market Cairo - Egypt ناونعلا
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١٤-٠٦-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

رصم ةكرشلا ةيسنج

ةتباَّثلا وكبوك سلطأ طغاوض عيمج  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

SOMECO“ .ل.م.ش "لانويشانرتنا وكيموس" ةكرش
L.A.S”INTERNATIONAL.

يراجتلا لثمملا مسا

ةسدنھلا تاَّيلآو ةليقثلا تاّيلآلاو تاّدعملا ةفاك ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،136239 :.ب.ص ،يضرألا قباَّطلا ،١٢٠٠ رَّودم ةيانب ،ّماعلا قيرَّطلا ،رَّودملا ،توريب ،نانبل
٠١/576777 يراجتلا لثمملا ناونع

)1005679( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٦-٠٤-٢٠٠٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.٢٣/9/2020 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٢٠٩٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٠٣

١٦-٠٦-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٦-٠٦-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Science4You S.A. ةكرشلا مسا

لاغتربلا ةكرشلا ةيسنج

MARL-São Julião do Tojal, Lugar do Quintanilho 2660-421 Loures, Lisboa, 
PORTUGAL

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،5209/15:.ب.ص ،لَّوألا قباّطلا ،ويحم ةيانب ،بيبحلا عراش ،كيرح ةراح ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/454888 يراجتلا لثمملا ناونع

)68462( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٤-١٩٩٥  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون
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باعلألاو ةدوجلا ةيلاع ةَّيفيقثت ةَّيوبرت داوم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

You4Science
ةكراملا

World of toys)هاكرشو يوافص( ةَّيراجِّتلا يوافص ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ماعلا نم اًّيونس دَّدجتو ةَّيرصحلا حنمُت فوسو ؛اًدعاصف٢/1/2021 نم اًرابتعا هلوعفم يرسيو ،١/12/2020 يف عِّقُوو مِّظُن ّيرصح ليكو دقع
.اًدعاصف٢٠٢١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٠٥٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٤

٢٨-٠٧-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٥-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SHIMADZU Corporation ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Shimadzu Corporation 1, Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-
8511, Japan

ناونعلا

ةَّيئافشتسالاو ةَّيبطلا داوملا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)42323( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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رايغلا عطقو تاراوسسكألا عم ةيليلحتلاو ةيبطلا ةزھجألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.ل.م.ش ريك ثليھ -اميد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

03/869823 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،ةحص ةيانب ، ماشلا قيرط ،ةيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٠-٠٨-١٩٩٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا اھعزوم

ليثمتلا عون

.10/5/2022 ةياغلو11/5/2021 نم حلاصو١٩/4/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٣٤١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٥

١٠-٠٨-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Rapiscan Systems Limited ةكرشلا مسا

X-Ray House, Bonehurst Road, Salfords, Surrey RH1 5GG,United Kingdom ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

 نم تاّيلآلاو نحَّشلا شيتفت تاجتنمو ،نحَّشلاCargo  AS & E،ةلومحملاAS & E Mobile، Mini Z ـل
نانبل يف عورشملا موزل ناكسيبار

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

AL HAMRA GROUP .م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،16-6329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفملاو يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/12/2021 ةياغل حلاصو١٣/1/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف عورشملا
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٣٩٧٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٦ ليجستلا مقر

٣١-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Rapiscan Systems Limited ةكرشلا مسا

X-Ray House, Bonehurst Road, Salfords, Surrey RH1 5GG,United Kingdom ناونعلا
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١٠-٠٨-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

ارتلكنا ةكرشلا ةيسنج

 توريب راطمل دورُّطلاو ةعتمألا شيتفت تاّدعم( عورشملا موزلRapiscan دورُّطلاو ةعتمألا شيتفت تاجوتنمل
)يلوَّدلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

AL HAMRA GROUP .م.م.ش ارمحلا ةعومجم ةكرش
SARL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،16-6329 :.ب.ص ،ثلاّثلا قباّطلا ،سيماريمس ةيانب ،ناغيو عراش ،توريب أفرم ،توريب ،نانبل
٠١/970888 يراجتلا لثمملا ناونع

)1009333( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٢-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ريغو يرصح

ليثمتلا عون

.31/12/2021 ةياغل حلاصو٢١/1/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل يف يلوَّدلا توريب راطم يف عورشملا
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٣٩٨٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٠٧

١٠-٠٨-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٠-٠٨-٢٠٢٢ ةياغل حلاص CEYO ORTOPEDİK SAN. VE TİC. A.Ş. ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

Turkey-Istanbul, Esenler, Mehmet Akif Inan Cad. No: 68/A ناونعلا

ةسبلألاو ةيذحألا ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

،رتنس دعس ةيانب ،ةروقاَّنلا/روص ماعلا عراَّشلا ،زرك معطم برق ،يلامّشلا جربلا ،روص ،نانبل بونج ،نانبل
70/113085 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)5008615( اديص يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٦-١٠-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح اًعِّزوم

ليثمتلا عون
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ةيذحأ/لدانص  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

CEYO
ةكراملا

.L.R.A.S.CO.COMFORTIA ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

مل ام ،اًّيئاقلت اھتَّيحالص يھتنتس ةرتفلا هذھ ةياھن يفو ،31/12/2019 ىَّتح لوعفملا ةيراس نوكتو١٧/10/2018 يف تردص ِّيرصح عِّزوم ةَّيقافِّتا
 يف ةخَّرؤم "ِّيرصحلا عِّزوملا ةَّيقافِّتا ىلإ ةفاضإ" بجومبو .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا خيرات نم دحاو رھش لبق بوتكم لوكوتوربب ةَّيحالَّصلا نافرَّطلا دِّدمي
.31/12/2022 يف يھتنتل هالعأ ةروكذملا ةَّيقافِّتالا ةَّدم ليدعت ىرج7/2021/٧

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٤٤٨٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٠٨

٠١-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٩-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH

ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany ناونعلا

عيزوتلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

)72894( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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:ةيلاَّتلا تاجتنملا عيزوَّتلا لمشي
."Konica Minolta" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةظفحمل دوعت وأ/و ةعَّنصملا ةَّيبتكملا ةعابِّطلا ةزھجأ -
."Konica Minolta" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةظفحمل دوعت وأ/و ةعَّنصملا جاتنإلا ةعابط تالآ -
 يف اھيلع صوصنملا ةَّيراجتلا تامالعلا/ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةظفحمل دوعت وأ/و ةعَّنصملا ةَّيعانِّصلا ةعابِّطلا تالآ -
 :ةيلاَّتلا يھو٨ قحلملا

-1AccurioJet KM
e-1AccurioJet KM
R2e MLK R-Degas(230 AccurioLabel(

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"Konica Minolta"
ةكراملا

COPYTECH SAL .ل.م.ش كتيبوك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/321622 :.ـھ ،11-316:.ب.ص ،بايد ةيانب ،سلكملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٥-٠٢-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عيزوتلا

ليثمتلا عون

 َّمتي مل ام31/3/2023  ةياغل يأ نايرَّسلا ةرتف لاوط لوعفملا ةيراس ُّلظتسو١/4/2020 خيراتب لوعفملا ةيراس تحبصأو تمِربأ عِّزوم ةَّيقافِّتا
 تاليدعَّتلا ديدحت ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ٣ لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا راطخإ هيلعف اھديدجت يف نيفرَّطلا دحأ بغر اذإف .اھديدجت
.اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّيقافِّتالا ةَّدم ءاھتنا نم دحاو رھش لبق اًّيِّطخ نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا ُّمتي و ،راطخإلا دعب ةلمتحملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٣٧٧٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

297



DW Color3JETVARNISH+
DS3JETVARNISH

D One3JETVARNISH
D3JETVARNISH
 "ٍّيرصح ريغ ساسأ ىلع تاجتنملا" ٢ قحلملا يف جردم وھ امك ٍّيرصح ريغ ساسأ ىلع ىرخألا تاجتنملا -
:ةيلاَّتلا يھو

-1AccurioJet KM
e-1AccurioJet KM
R2e MLK R-Degas(230 AccurioLabel(

DW Color3JETVARNISH+
DS3JETVARNISH

D One3JETVARNISH
D3JETVARNISH

٥٨٠٩

٠١-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-٠٩-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH

ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany ناونعلا

عيزوتلاو ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

01/321622 :.ـھ ،11-316:.ب.ص ،بايد ةيانب ،سلكملا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)72894( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٥-٠٢-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا عيزوتلا

ليثمتلا عون
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:ةيلاَّتلا تاجتنملا عيزوَّتلا لمشي
."DEVELOP" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةظفحمل دوعت وأ/و ةعَّنصملا ةَّيبتكملا ةعابِّطلا ةزھجأ -
."DEVELOP" ةَّيراجِّتلا ةمالعلا ةظفحمل دوعت وأ/و ةعَّنصملا جاتنإلا ةعابط تالآ -

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"DEVELOP"
ةكراملا

COPYTECH SAL .ل.م.ش كتيبوك ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 َّمتي مل ام31/3/2023 ةياغل يأ نايرَّسلا ةرتف لاوط لوعفملا ةيراس ُّلظتسو١/4/2020 خيراتب لوعفملا ةيراس تحبصأو تمِربأ عِّزوم ةَّيقافِّتا
 تاليدعَّتلا ديدحت ُّمتي .ةَّيحالَّصلا ءاھتنا نم رھشأ٣ لبق هتَّين نع اًّيِّطخ رخآلا فرَّطلا راطخإ هيلعف اھديدجت يف نيفرَّطلا دحأ بغر اذإف .اھديدجت
.اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو .ةَّيقافِّتالا ةَّدم ءاھتنا نم دحاو رھش لبق اًّيِّطخ نيفرَّطلا لبق نم ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا ُّمتي و ،راطخإلا دعب ةلمتحملا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٣٧٧٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٠

٠٨-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-٠٩-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SAS Laboratoire AGUETTANT ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

1, rue Alexander Fleming, 69007 LYON, France ناونعلا

ةَّينالديصلا داوملا يراجتلا لثمملا ةنھم

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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:ةيلاّتلا تاجوتنملل
-free-ml sulfite/mg2Aguettant)tartrate(Noradrenaline Norepinephrine

Concentrate   for solution for infusion.
- ml20 mg in50 ml, Solution for Injection,/mg2,5 Bupivacaine Aguettant.
- ml Vials20 mg in100 ml, Solution for Injection,/mg5 Bupivacaine Aguettant.
- mg in20(Bupivacaine Aguettant for Spinal anaesthesia, Solution for Injection

ML4amp X20 ,)ml4 .
- 10Pack B/Ampoules10 ML10C FL/S1% Lidocaine.
- ML/mg0.1Adrenaline.
- ML/MG3Ephedrine.
- ML/ug50Phenylephrine.
- ml45 ,0.9%Miniversol pour irrigation Sodium Chloride.
- ml500 Versol eau sterile pour irrigation.
- ml1000 Versol eau sterile pour irrigation.
- ml250 Versol eau sterile pour irrigation.
- ml0.9% 500 Versol pour irrigation Sodium Chloride.
- ml0.9% 1000 Versol pour irrigation Sodium Chloride.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصّنلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٤-١٠-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 لبق نم اًّيِّطخ هؤاغلإ َّمتي مل ام ،٣١/3/2025 ةياغل اًحلاص ىقبيو ،١/4/2020 خيرات نم لوعفملا يراس نوكيو ،١٣/5/2020 يف خَّرؤم باتك
 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٢٧/4/2021 خيراتب ينانبللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب  باتكلا اذھ قحلأ دقو ؛ةَّيسنرفلا ةكرَّشلا
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٤٠٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨١١

٢٩-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٩-٠٩-٢٠٢٢ ةياغل حلاص BORRI Spa ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via 8 Marzo 2 52010 Bibbiena (AR) Italy ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،5055 :.ب.ص ،يضرألا قباَّطلا ،Prestige ةيانب ،ارفك ،ةداعس نيع ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠٤/871943 يراجتلا لثمملا ناونع

)5843( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٨-٠١-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا دمتعملا لِّثمملا

ليثمتلا عون
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نانبل -قوّزلا يف ةقاَّطلا ديلوت ةَّطحم يف اھتاجتنم ةنايصو رايغ عطق ديروتو ةديدج تاجتنم ديروت ضورع ميدقتل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BUROTEC كيتوريب  ةسَّسؤم يراجتلا لثمملا مسا

.١/2/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل -قوّزلا يف ةقاَّطلا ديلوت ةَّطحم
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٤٨٨٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٢

٢٩-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠١-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Lacoste Operations S.A. ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

31-37 Boulevard de Montmorency- 75016 Paris (France) ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةَّيدلجلاLacoste  علسو ةسبلأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Lacoste
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا قحلا

ليثمتلا عون

.٣١/12/2021 ةياغل حلاصو ،٣٠/12/2020 يف رداص باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٥٥٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٣

٢٩-٠٩-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SEIKO Watch Corporation ةكرشلا مسا

26 – 1, Ginza 1 – Chome, Chuo – ku, Tokyo 104 – 8118, Japan ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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نابايلا ةكرشلا ةيسنج

تاعاسلل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Seiko
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/3/2022 يف يھتنتو٨/10/2020 يف ةخَّرؤم ةدافإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٥٥١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٤ ليجستلا مقر

٣١-٠٣-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SEIKO Watch Corporation ةكرشلا مسا

26 – 1, Ginza 1 – Chome, Chuo – ku, Tokyo 104 – 8118, Japan ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

304



٢٩-٠٩-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

تاعاسلل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Grand Seiko
ةكراملا

.ل.م.ش هاكرشو لضع وبأ جروج ةسَّسؤم ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-1332 :.ب.ص ،سماخلا قباطلا ،لادلوھ ةيانب ،ّسلكملا ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/501000 يراجتلا لثمملا ناونع

)11847( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠٧-١٩٦٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.31/3/2022 يف يھتنتو٨/10/2020 يف ةخَّرؤم ةدافإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٥٥٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٥ avenue Camille Cavallier, 54700 Pont – A – Mousson, FRANCE 21ليجستلا مقر ناونعلا
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٢٩-٠٩-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢١ ةياغل حلاص Grand Seiko ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

 ريراجملا هايمو ةفَّشلا هايم قاوسأل تاكوبسمو ،ريبانصو تاماّمصو ،هتاقحلمو بحَّسلل لباقلا ديدحلا نم لطاسق
)ةنسآلا هايملا(

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 PESCO .ل.م.ش لانويسانرتنا وكسب ةكرش
l.a.INTERNATIONAL s.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيناويحلا ةيبرتلاو  ةعارِّزلا لوقح يف ةَّيراجتلا لامعأل ا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

01/494373 :.ـھ ،لَّوألا قبَّطلا ،22 مسقلاA كولب هنابد كلم ،٥٠ مقر راقع ،يفيَّصلا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)41671( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٢-١٩٨٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح ليكو

ليثمتلا عون

ليثمَّتلا ةَّيرارمتسا َّنإ .٣١/12/2021 ىَّتح لوعفملا ةيراس ىقبتو)١/1/2020 يف يأ( ذافَّنلا خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمربأ ةَّيراجت ةلاكو ةَّيقافِّتا
.ّيروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ نوكتو ؛نيقيرفلا نيب ةديدج ةَّيقافِّتا عيقوتب الإ ُّمتت ال

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 ةيراس ىقبتو)١/1/2020 يف يأ( ذافَّنلا خيراتب ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمربأ ةَّيراجت ةلاكو ةَّيقافِّتا
نوكتو ؛نيقيرفلا نيب ةديدج ةَّيقافِّتا عيقوتب الإ ُّمتت ال ليثمَّتلا ةَّيرارمتسا َّنإ .٣١/12/2021 ىَّتح لوعفملا
.ّيروف لوعفمب ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتالا هذھ

هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١١٩٥٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨١٦

٠٦-١٠-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٨-٠٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص MD SCIENCE LAB, L.L.C. ةكرشلا مسا

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

2131 Blount Road Pompano Beach, Florida 33069 888-657-1717 ناونعلا

ةيبطلا تاَّدعملاو ةيودألا يراجتلا لثمملا ةنھم

ةيبطلا تاَّدعملاو ةيودألا يراجتلا لثمملا ناونع

)1025898( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٧-٢٠١٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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 اًطبر قفرملا)EXHIBIT A()أ( قحلملا يف ةجردملا تاجتنملا كلت كلذ يف امب ،نيغلابلل ةَّيِّسحلا تاجتنملا
ةدافإلاب

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

SUPREME PERFORMANCE sarl ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،ةَّيقافِّتالا هذھ خيرات نم أدبت ،دحاو ماع ةرتفل ،اھنم٦ دنبلا ةاعارم عم ،اھتَّدم نوكتو ،٨/2/2021 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تَمِربأ ةَّيلود عيزوت ةَّيقافِّتا
 ىركِّذلا خيرات يف أدبت ةقحال ةدحاو ةنس نم)تارتف( ةرتفل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت ُّمتي .اھيف هيلع صوصنم وھ امك اھلجأ لولح لبق اھؤاھنإ َّمتي مل ام
 مِّدقي مل ام ،ةَّيقافِّتالا هذھ يف هيلع صوصنملا وحَّنلا ىلع امھنم ٍّلك تامازتلال ٍّمات لاثتما ةلاح يف ناقيرفلا نوكي نأ طرشب ،ةَّيقافِّتالا هذھل ىلوألا ةَّيونَّسلا
 هذھ ءاھنإ نيقيرفلا نم ٍّيأل زوجيو ؛تقولا كلذ يف ةَّيلاحلا ةَّدملا ةياھن نم ِّلقألا ىلع اًموي)60( لبق رخآلا قيرفلل ديدجَّتلا مدعب اًراعشإ نيقيرفلا نم ٌّيأ
.رخآلا قيرفلل ٍّيِّطخ راعشإ بجومب ةَّيقافِّتالا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٥٤٢٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٧

١٣-١٠-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٣-٢٠٢٢ ةياغل حلاص LG Electronics Levant Jordan ةكرشلا مسا

ندرألا ةكرشلا ةيسنج

Abdali Project, Rafik Al Hariri Avenue, The Boulevard, Central Square, Fifth 
Floor, P.O.Box 930254 Amman – 11193

ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)1010474( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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 ،2010 يناّثلا نوناك1 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد يتَّلا عيزوتلا ةَّيقافِّتا نم أ لودجلا يف ةروكذملاLG عئاضب ةَّفاك
ةدافإلابً اطبر قفرملاو

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

– "وكليس" نانبل ةيلزنملا ةزھجألاو تاَّينورتكلإلل ركاش ةكرش
& SHAKER ELECTRONICS .ل.م.ش
–"SEALCO"APPLIANCES LEBANON CO
L.A.S.

يراجتلا لثمملا مسا

 :ّيديربلا زمَّرلا ،3127 :.ب.ص ،ثلاَّثلا قباَّطلا ،يبيلاودو سنوي ةيانب ،حلّصلا يماس عراش ،توريب ،نانبل
01/894094 :.ـھ ،١١ يراجتلا لثمملا ناونع

٢٤-٠٧-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو ضَّوفمو يمسر عِّزومك

ليثمتلا عون

2010 يناّثلا نوناك١ يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخد يتَّلا عيزوتلا ةَّيقافِّتا

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٤١١٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨١٨ ليجستلا مقر

٣١-٠٧-٢٠٢٢ ةياغل حلاص SAIT ABRASIVI S.P.A. ةكرشلا مسا

Via Torino Pianezza, 20 10093 COLLEGNO (TORINO) ITALY ناونعلا
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١٣-١٠-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

 بيلاودو ،Abrasives بايث ،Abrasives قاروأ ،Coated Abrasives :ةيلاتلاSAIT تاجوتنم
Abrasives

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 قاروأ ،Coated Abrasives :ةيلاتلاSAIT تاجوتنم
Abrasives، بايث Abrasives، بيلاودو Abrasives

يراجتلا لثمملا مسا

اھعاونأ ىلع ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،55493 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ،نابيش ةيانب ،ءابرھكلا عراش ،ليفلا نس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/496734 يراجتلا لثمملا ناونع

)35754( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٤-٠٥-١٩٩١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحو ليكوك

ليثمتلا عون

.طقف31/7/2022 ةياغلو١/1/2021 نم ًءادتبا ةحلاصو ،٣٠/3/2021 يف ةعَّقوم ةيرصح ةيراجت ةلاكو دقع

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٥٨٦٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨١٩

٢٨-١٠-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٣-١١-٢٠٢١ ةياغل حلاص EURO-VAT spol. s.r.o ةكرشلا مسا

ايكافولس ةكرشلا ةيسنج

Alekšince 231, 951 77 Alekšince, Slovakia ناونعلا

ةَّماعلا  ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،يضرألا قباطلا ،عابّطلا نيّدلا رون دمحم كلم ،راوفلا رھض عراش ،ايال دجم ،اترغز ،نانبل لامش ،نانبل
03/520203 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)3017279( يلامشلا نانبل يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٨-٢٠٢١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون
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DYNAMAX تاجتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Tabbaa for–El ةَّماعلا ةراجِّتلل عابّطلا ِّيراجِّتلا ِّلحملا
General Trading

يراجتلا لثمملا مسا

يلع قفَّتملا تاعيبملا مجح ىلع ًءانب اھديدمت ةَّيناكمإ عم13/11/2021 يف يھتنت ةَّيرصحلا ةلاكولا ةَّيحالص ةَّدم َّنأب دافأ٧/4/2021 يف رداص باتك
.٢٠٢٢ ماعلل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٦٢١٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٠

٠٣-١١-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٣-١١-٢٠٢٢ ةياغل حلاص KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD.

ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

1-1, 3-chome, Higashi-Kawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe, Japan ناونعلا

تاراَّيَّسلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)22368( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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. تاراوسسكألاو ،رايغلا عطقو ،تاجتنملا
 تابكرم(UTVs تابكرمو)ةرعولا قرّطلا تابكرم(ATVsو ،ةديدجلا ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا :ينعت تاجتنملا َّنإ
.KAWASAKI ةكرام تحت اّھلك ،JET SKI ّيئاملا جُّلزَّتلا تابكرمو ،)ةمدخلا
 َّيراجِّتلا مسالا لمحت يتَّلا عئاضبلا نم اھريغو بايِّثلاو تازيھجَّتلاو تاقحلملا :ينعت تاراوسسكألا َّنإ

KAWASAKI.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

KAWASAKI
ةكراملا

.ل.م.ش تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،تاراّيَّسلل سنوي ينماسر ةيانب ،حاّيّشلا رافلوب ،حاّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٢٧٣٧-LI، 01/425465 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

٢٨-٠٤-١٩٨٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح عِّزومك

ليثمتلا عون

رواشتي نأ نيفرَّطلا ىلعو .30/9/2023 ةياغلو١/10/2020 نم ةيراس ىقبتو ،٢١/12/2020 يف لوعفملا ةيراس تحبصأو تمربأ عيزوت ةَّيقافِّتا
 زوجيو .ديدجَّتلا اذھ ءارجإ مدع يف فرط ِّلكل ِّيباسنتسالا ِّقحلاب ساسملا نود نم ،ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجتل ةَّدملا ءاھتنا نم رھشأ ةثالث نع ّلقي ال ام لبق
.كلذب رخآلا فرَّطلا راعشإ عم اًروف ةَّيقافِّتالا هذھ خسفي نأ نيفرَّطلا نم ٍّيأل

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٦٣١٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢١

١٧-١١-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٧-١١-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Era-med Medikal Tibbi Urunler
Pazarlama Ltd. Sti

ةكرشلا مسا

Era-med Medikal Tibbi Urunler Pazarlama Ltd. Sti ناونعلا

ةَّماعلا  ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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ايكرت ةكرشلا ةيسنج

: ةيلاَّتلا تاجتنملا
- Medigarb Custom Burn Garments
- forcesil-D
- Made garments-Medigarb Ready
- Medigarb Silicone Sheeting؛

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BW CARE SAL ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

70/110026 :.ـھ ،يضرألا قباَّطلا ،٢٣٤٩ مقر راقع ،٧ مسقلا ،ليمرلا عراش ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1026779( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٦-١٠-٢٠٢٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح ليكوك

ليثمتلا عون

١٢/2/2026 خيراتب يھتنت تاونس تس ةَّدمل
.١٢/2/2021 خيراتب لوبنطسإ يف ةراجِّتلا ةفرغ نم قَّدصم باتك بجومب كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٦٤١٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٢ ليجستلا مقر

١٨-١١-٢٠٢٢ ةياغل حلاص Jeunesse Global Holdings, LLC ةكرشلا مسا

701 International Parkway, Lake Mary, Florida 32746 USA ناونعلا
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١٨-١١-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةكرشلا ةيسنج

Glamorous international general trading .م.م.ش ةَّماعلا ةراجّتلل لانويشانرتنا سورومالغ ةكرش
C.L.L.

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .م.م.ش ةَّماعلا ةراجّتلل لانويشانرتنا سورومالغ ةكرش
C.L.Glamorous international general trading L.

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةعانِّصلاو ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

05/521716 :.ـھ ،1500 :.ب.ص ،يدرجلا ةيانب ،ةّبقلا عراش ،هيلاع ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2047974( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٩-٠١-٢٠١٧  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصح

ليثمتلا عون

عيزوتو ،ةمزَّاللا ةَّصتخملا تارادإلا نم اھريغو ةراجِّتلاو داصتقالا ةرازوو ،ةَّحِّصلا ةرازو ىدل ليجسَّتلاو داريتسال نانبل يف اًّيرصح ةضَّوفم ةكرشك
نم موي رخآ ىَّتح ُّرمتستو خيراَّتلا اذھ نم ًءادتبا اھتَّدم أدبت يتَّلاو٢٠/8/2020 يف ةعَّقوملا ةَّيقافِّتالل اًقبط ةَّيكريمألا ةكرَّشلا لبق نم ةعَّنصملا تاجتنملا
 ىلإ اًموي نيعست لبق اًّيِّطخ اًباتك لسرأ نيقيرفلا نم ٍّيأ لاح يف َّالإ نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت فوسو ،٢٠٢٣ لَّوألا نوناك رھش
؛ديدجَّتلا مدعب هتبغرب رخآلا قيرفلا
.٢٢/3/2021 خيراتب اديرولف ةيالو لدع بتاك لبق نم قَّدصم باتك بجومب هُّلك كلذو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
 ةراجِّتلاو داصتقالا ةرازوو ،ةَّحِّصلا ةرازو ىدل ليجسَّتلاو داريتسال نانبل يف اًّيرصح ةضَّوفم ةكرشك
 اًقبط ةَّيكريمألا ةكرَّشلا لبق نم ةعَّنصملا تاجتنملا عيزوتو ،ةمزَّاللا ةَّصتخملا تارادإلا نم اھريغو
 نم موي رخآ ىَّتح ُّرمتستو خيراَّتلا اذھ نم ًءادتبا اھتَّدم أدبت يتَّلاو٢٠/8/2020 يف ةعَّقوملا ةَّيقافِّتالل
 نم ٍّيأ لاح يف َّالإ نيتَّيفاضإ نيتنس ةَّدمل اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ دَّدجت فوسو ،٢٠٢٣ لَّوألا نوناك رھش
؛ديدجَّتلا مدعب هتبغرب رخآلا قيرفلا ىلإ اًموي نيعست لبق اًّيِّطخ اًباتك لسرأ نيقيرفلا
.٢٢/3/2021 خيراتب اديرولف ةيالو لدع بتاك لبق نم قَّدصم باتك بجومب هُّلك كلذو

هلوعفم قاطن

٢٠٢١/٥٧٩٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٨٢٣

٠٧-١٢-٢٠٢١

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-١٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص “Gazpromneft-Lubricants” Ltd ةكرشلا مسا

ايسور ةكرشلا ةيسنج

125A, Profsoyuznaya str., Moscow, 117647, Russia ناونعلا

بيلاودلاو اھتنيزو تارايسلا تويز ةراجت يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،لَّوألا قباّطلا ،سيكرس فيفع ةيانب ،ةناوكدلا سأر عراش ،ةناوكّدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/256883 يراجتلا لثمملا ناونع

)72391( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٤-٠٨-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

دمتعملا ّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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ميحشَّتلا داوم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MIMA GROUP ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٠/11/2021 خيراتب ِّينانبَّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلمو ،١٤/11/2014 يف خَّرؤم باتك
.ةمئاق تلاز ام باتكلا اذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

نانبل تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٤

١٢-٠١-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠١-٢٠٢٣ ةياغل حلاص Yamaha Motor Co., Ltd. ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)1011579( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 قرُّطلل ةَّيھيفرت تاراَّيسو ،يعابُّرلا عفّدلا تاذ تابكرملاو ،Scooters و ،Motorcycles ةَّيرانلا تاجاَّردلا
 عطقلاو ،هايملا تاَّخضمو ،تادِّلوملاو ،جولُّثلا تابرعو ،ةلصَّتملا تابرعلا تاذ تابكرملاو ،ROVs ةرعولا
ةينابايلا ةكرشلا نم ةارتشملا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Yamaha
ةكراملا

ITANI MOTOR SARL .م.م.ش روتوم يناتيع ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

01/803370 :.ـھ ،يناتيع نيّدلا حالص ةيانب ،ةيقشمد ردب عراش ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٦-٠٤-٢٠١٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاّيرصحً اعِّزوم
ليثمتلا عون

 اذإ ديدمتلا وأ ديدجتلل ةلباق يھو ،٢٤/10/2023 ةياغلو ،٢٥/10/2020 نم ةلاَّعف نوكت يتَّلاو ،١/7/2021 يف ةعَّقوملا ّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا
.تقو ِّيأ يفً اروف ءاھنإلل ةلباق اھَّنأ امك ،ءاقرفألا لبق نم ةحارص كلذ ىلع ةَّيِّطخلا ةقفاوملا تَّمت

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٦٥٩٠ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٥

٠٧-٠٢-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٧-٠٢-٢٠٢٣ ةياغل حلاص LABORATOIRE CCD S.A.S. ةكرشلا مسا

48, rue des Petites Ecuries 75 010 PARIS- France ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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اسنرف ةكرشلا ةيسنج

ةدافإلاب اًطبر ةقفرملا ةحئَّاللا يف اھركذ دراولا تاكراملاو تاجوتنملل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MEDEX sal .ل.م.ش سكيديم يراجتلا لثمملا مسا

 :.ـھ ،116/2007 :.ب.ص ،ثلاَّثلا قباَّطلا ،فسوي رتنس ،حلّصلا يماس عراش ،ورادب ،توريب ،نانبل
٤٦٨١٣٨/03 يراجتلا لثمملا ناونع

)77628( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠١-٢٠٠٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاّيرصحً اعِّزوم
ليثمتلا عون

.31/12/2023 ةياغل حلاصو٦/12/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٤٧١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٦ ليجستلا مقر

٢٤-٠٢-٢٠٢٣ ةياغل حلاص UAB “SCT Lubricants” ةكرشلا مسا

Šilutės pl. 119, LT-95112. Klaipėda, Lietuvos Respublika، ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٤-٠٢-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

ايناوتل ةكرشلا ةيسنج

PEMCO ةّيراجِّتلا  ةمالعلا لمحت يتَّلا تويّزلا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

PEMCO
ةكراملا

l.r.a.& Jesan s.K.K.D .م.م.ش نسياجو ك.ك.د يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا تامدخلاو ةعانصلاو ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

269333/01 :.ـھ ،يضرألا قباَّطلا ،ّماعلا قيرَّطلا ةروَّدلا ،دومح جرب ،نتمل ا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)2038615( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٤-٠٨-٢٠١٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملا

ليثمتلا عون

دنبلا يف هيلإ راشملا ّيرصحلا ّقحلا ىطعُي .PEM2019.29-)/P(SCT مقر ءارَّشلاو عيبلا قافِّتال١٣ مقر قحلملا ،٢٧/7/2021 خيراتب ،امربأ دق
.كلذ ريغب دقعلا يقيرف دحأ حِّرصي مل ام ،اًّيئاقلت دَّدجيو ،31/9/2024 ىَّتح1/10/2021 خيرات نم١،٨

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٥٦٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٧ ةدحَّتملا ةَّيبرعلا تارامإلا ،ةَّرحلا ةقطنملا ،يبدليجستلا مقر ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٨-٠٢-٢٠٢١ ليجستلا خيرات

٠١-٠١-٢٠٢٣ ةياغل حلاص New Hope FZCO ةكرشلا مسا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

رواشَّتلاب ةكرَّشلا اھدِّدحت دق يتَّلا ىرخألا تاجتنملاو  ةلومحملا فتاوھلا ةزھجأ تاقحلم ،ةلومحملا فتاوھلا ةزھجأ
رخآ ىلإ تقو نم عِّزوملا عم

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"OPPO" ةَّيراجِّتلا  ةمالعلا تحت
ةكراملا

L.A.Grand Mobile For Trading S. يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

185178/79 :.ـھ ،لَّوألا قباَّطلا ،تدوج ةيانب ،زرفلاو ّمضلا عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)3015396( سلبارط يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠١-٢٠٢٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًّيرصح اّقح

ليثمتلا عون

 .هطورش ىلع ًءانب قباس تقو يف اھؤاھنإ َّمتي مل ام كلذو ،عيقوَّتلا خيرات نم أدبي دحاو ماع ةَّدمل لوعفملا ةيراسو١/1/2021 يف ةعَّقوم عيزوت ةَّيقافِّتا
 ةَّيرصحلاو ةَّيقافِّتالا ديدجت ُّمتيسف٩،١ مقر دنبلا ىلإ عوجُّرلاب هيلع قفَّتملا فدھلا عِّزوملا قَّقح اذإو .اھتَّيحالص ءاھتنا دنع اًّيئاقلت ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ ُّمتيو
 ا هذھ نوكتو .ّلقألا ىلع اًموي٣٠ لبق رخآلا فرَّطلا راطخإ هيلع بجيف ،ةَّيقافِّتالا ديدمت وأ ديدجت نيفرَّطلا نم ٌّيأ ضفر اذإ .رخآ ماع ةَّدمل اًّيئاقلت
 يتَّلاو نيقيرفلا  نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١١/1/2022 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب تقحلأ دقو .اًروف ءاھنإلل ةلباق ةَّيقافِّتال
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٧٨١٢ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٥٨٢٨

٠٢-٠٣-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٢-٠٣-٢٠٢٣ ةياغل حلاص Bajaj Auto Limited ةكرشلا مسا

دنھلا ةكرشلا ةيسنج

Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune, 411 035, India ناونعلا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،70423 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،رطاخ وبأ ةيانب ،ّماعلا عراّشلا ،ةديدجلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
٨٨٨٢٩٨/01 يراجتلا لثمملا ناونع

)2028830( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٢-٠٣-٢٠١٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ضَّوفم عِّزومك

ليثمتلا عون
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 عطق وأ رايغلا عطق ىوتسم وأCKD وأSKD وأCBU ةلاح يفThree Wheelersو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا
رايغلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 وأCBU ةلاح يفThree Wheelersو ةَّيراّنلا تاجاّرَّدلا
SKDوأ CKDرايغلا عطق وأ رايغلا عطق ىوتسم وأ

يراجتلا لثمملا مسا

يف تھتنا اذإ الإ نايرَّسلا خيرات نم تاونس ثالث ةَّدمل لوعفملا ةيراس ىقبتو)١/1/2021 يف يأ( نايرَّسلا خيرات نم تأدب اھَّنأ ربتعت وأ/و أدبت ةَّيقافِّتا
.اھدونب قفو ةروكذملا ةَّدملا ءاھتنا لبق تقو ِّيأ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢١/١٨٤٠٥ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٢٩

٠٩-٠٣-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٩-٠٣-٢٠٢٣ ةياغل حلاص PROMAKS AYAKKABI SAN. ve DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ

ةكرشلا مسا

ايكرت ةكرشلا ةيسنج

İkitelli OSB Mah. Dersankoop San. Sit. S 8 Blok No: 302-1
Başakşehir/İSTANBUL

ناونعلا

اھعيبو ةيذحألا عينصت يراجتلا لثمملا ةنھم

)2042460( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةيذحألا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

PROMAX
ةكراملا

L.R.A.Retailing Solution S. يراجتلا لثمملا مسا

يضرألا قباَّطلا ،ازالب نافري ةيانب ،سونامأ عراش ،ةّيرشوبلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

١٦-٠٧-٢٠١٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

اًديحوً اعِّزوم

ليثمتلا عون

.تاونس سمخ ةَّدملو31/12/2021 يف أدبي ةَّيحالص خيرات عم٢١/11/2021 يف خَّرؤم نييعت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٦٨٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٠

١٤-٠٤-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٤-٠٤-٢٠٢٣ ةياغل حلاص Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. ةكرشلا مسا

China ناونعلا

ماع لكشب يراجتلا طاشنلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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نيصلا ةكرشلا ةيسنج

ضفخنملا رُّتوَّتلا تاذ ةَّيئابرھكلاChint تاجوتنمل  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Tabbara Electro .م.م.ش كيناكيمورتكلإ ةرابط ةكرش
L.R.A.Mechanic S.

يراجتلا لثمملا مسا

 زمَّرلا ،113 :.ب.ص ،يضرألا قباّطلا ،قيفوَّتلا ةيانب ،ةرابط قيفوت عراش ،فيرَّظلا ،توريب ،نانبل
01/353611 :.ـھ ،5898 :يديربلا يراجتلا لثمملا ناونع

)45921( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٣٠-١١-١٩٨٢  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًاديحوً اضَّوفمً اعِّزوم
ليثمتلا عون

.31/12/2023 ةياغلو١/1/2022 يف ةرداص ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٢٤٧٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣١ ليجستلا مقر

٠٥-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص MITSUBISHI MOTORS
CORPORATION

ةكرشلا مسا

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8410, Japan ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

325



٠٥-٠٥-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

Mitsubishi ةمالع لمحت يتَّلا تاكِّرحملا تاذ تابكرملا ةَّيلآلا تابكرملاب دَصقُيو .رايغلا عطقو ةَّيلآلا تابكرملا
diamond-threeأ دنتسملا يف حَّضوم وھ امك لماكلاب ةعَّمجم وأ عيمجَّتلا روط يف )Exhibit A(قفرملا 

ةدافإلابً اطبر

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةدافإلابً اطبر قفرملا)Exhibit B( ب دنتسملا يف ةدراولا كلت ةَّيراجِّتلا تامالعلاب دَصقي
ةكراملا

                                                .ل.م.ش نشيروبروك زروتوم نوبين ةكرش
NIPPON MOTORS CORPORATION SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةيراجتلا لامعألا ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

05/950816 :.ـھ ،80468 :.ب.ص ،وكتان ةيانب ،ماّشلا قيرط ،ةّيمزاحلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)1009916( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٦-٢٠٠٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح ساسأ ىلع اًعِّزومو ادروتسم

ليثمتلا عون

زوجي هَّنإف ،اھيف فلاخم مكح ِّيأ نع رظَّنلا فرصبو .ةَّيئدبم تاونس ثالث ةَّدمل ُّرمتست فوسو ،١١/11/2021 نمً ارابتعا ةذفان حبصت عيزوت ةَّيقافتا
ً.اروف ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٢٩٥٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٣٢

١٢-٠٥-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

١٢-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص GetSet Surgical SA ةكرشلا مسا

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges, Switzerland ناونعلا

تايلديصلا يف ةعابملا تارضحتسملا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

01/612115 :.ـھ ،يناَّثلا قباَّطلا ،٢ مقر وكيدوّسلا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)41760( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١١-٠٣-١٩٨٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون
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 صوصنم وھ امك ةعباَّتلا اھتكرش وأ ةَّيرسيوّسلا ةكرَّشلا لبق نم اھعيب َّمت يتَّلا وأ ةقَّوسملاو ةعَّنصملا تاجتنملل
ةدافإلاب اًطبر قفرملا)Schedule A( أ قحلملا يف هيلع

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

The Unicorn SAL .ل.م.ش نروكينوي يذ ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

قباس تقو يف اھؤاھنإ َّمتي مل ام ،خيراَّتلا اذھ نم تاونس٣ ةَّدملو)ّيلعفلا خيراَّتلا(٢٢/2/2022 يف ذيفنَّتلا زِّيح تلخدو تمِربأ يرصح عيزوت ةَّيقافِّتا
.ّيروف لكشب ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ زوجيو .نيقيرفلل ةَّيِّطخلا ةقفاوملا لاح يف ةَّدملا ءاھتنا دعب وأ لبق ةَّيقافِّتالا هذھ ديدجت نكميو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣٣٦٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٣

٢٠-٠٥-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٢٠-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص FEDERAL CORPORATION ةكرشلا مسا

ناويات ةكرشلا ةيسنج

No. 369, Sec.2, CHUNG HWA RD. CHUNGLI, TAOYUAN, TAIWAN ناونعلا

اھتامزلتسمو تاراَّيسلا رايغ عطق يراجتلا لثمملا ةنھم

)2009081( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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تاراّيَّسلا تاراطإ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

"FEDERAL BRAND" ةكرام
ةكراملا

International .ل.م.ش تاّيراّطبلاو تاراطإلل ةَّيملاعلا ةكرشلا
L.A.Tires and Batteries Company S.

يراجتلا لثمملا مسا

01/261555 :.ـھ ،يضرألا قباّطلا ،ردان يبأ ةيانب ،ماعلا عراّشلا ،رانفلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٨-١١-٢٠٠٦  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا َّقحلا

ليثمتلا عون

 ،اھتَّدم ءاھتنا خيرات نم ّلقألا ىلع رھشأ ةثالث لبقو .٣١/12/2023 ةياغلو اھعيقوت خيرات نم ةحلاصو ،٩/12/2021 يف ةخَّرؤم مھافت ةرّكذم
 تاليدعَّتلا عم ،اھيف ةدَّدحملا طورّشلا نمض نيرخآ نيماع ةَّدمل ةرّكذملا دَّدجت ،ديدجَّتلا ىلع قافِّتالا َّمت اذإو .اھديدجتب قَّلعتي ام يف نيقيرفلا الك رواشتي
.دحاو رھش لبق راعشإ غيلبت لالخ نم كلذو ،اھئاھتنا خيرات لبق ىّتح ةرضاحلا ةرَّكذملا يھني نأ نيقيرفلا نم ٍّيأل نكميو .ناقيرفلا اھيلع قفَّتا اذإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣٥٢١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٤ ليجستلا مقر

٢٣-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص Gulf DTH FZ LLC ةكرشلا مسا

P.O Box 502211, OSN Building, Dubai Media City, Dubai, UAE ناونعلا
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٢٣-٠٥-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

 لئاسو لالخ نم ،ةدافإلاب اطبر ةقفرملا ةحئاللا يف اھركذ دراولاوOSN ـب ةَّصاخلا عوفدملا نويزفيلت تاونق
closed network IPTV وSMATV، MMDS، MVDS، Cable :نانبل يف ةحومسملا عيزوَّتلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Right and Rights SAL .ل.م.ش ستيار دنا تيار ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :ّيديربلا زمَّرلا ،116 :.ب.ص ،عباّرلا قباّطلا ،Holcom ةيانب ،ماعلا عراَّشلا ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل
01/611337 :.ـھ ،٢٣٤٤ يراجتلا لثمملا ناونع

)1024968( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٧-١١-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا قحلا

ليثمتلا عون

.OSN لبق نم قباس خيراتب هؤاھنإ َّمت اذإ الإ8/2/2023 ةياغل اًحلاص ىقبيو٨/2/2022 يف خَّرؤم ضيوفت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣١٦٦ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٥ Via Modenese, 4266, 41018 San Cesario S.P. (Modena) Italyليجستلا مقر ناونعلا
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٣٠-٠٥-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

٣٠-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص Glem Gas S.p.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

تاجتنملا نم اھريغو تاناخسلا ،ةَّيلخادلا زاغلا نارفأو ،زاغلا نارفأ  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ناولألاو عاونألاو ماجحألا ةفاكب "GLEM"و "GLEM GAS" ةكرام تحت
ةكراملا

.م.م.ش ةَّيراجتلا هزتنملا ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

70/448656 :.ـھ ،لَّوألا قباَّطلا ،هزتنملا ةيانب ،زرفلاو مَّضلا عراش ،سلبارط ،نانبل لامش ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)75( سلبارط يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٠٣-٠٢-١٩٨٣  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ًايرصحً اليكو
ليثمتلا عون

 ترَـّـفوت اذإ دقعلا اذھ ديدجت متيو ،31/12/2010 ةياغلو١/1/2009 نم نيتنس ةَّدملو ،٢٦/11/2008 يف رداص يرصح عيزوتو ةلاكو قافتا دقع
 ةياغل١/1/2022 نم( ماع ةَّدمل دقعلا اذھ دَّدج١١/11/2021 يف عقوم قحلمب قفرأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،هنتم يف ةدراولا طورشلا

.رَّيغتت مل هالعأ هيلإ راشملا دقعلل ىرخألا طورُّشلا عيمجو .)12/2022/٣١

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٥٤٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٣٦

٣٠-٠٥-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣٠-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص LEO Group Pump (Zhejiang) CO., LTD. ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

NO.1, 3rd Street, East Industry Center, Wening, Zhejiang, 317511, P.R. China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

81/390870 :.ـھ ،ب١كولب ،باھش داؤف رافلوب ،سلبارط ،لامّشلا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)13992( سلبارط يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٣-٠١-١٩٩٩  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون
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ةدافإلاب اًطبر قفرملا)Annex B( ب قحلملا يف ةجردملا تاَّخضملا  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

LEO
ةكراملا

.م.م.ش ةدودحملا نابعشو لمج ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

نيقيرفلا نم ٍّيأل زوجيو .31/12/2023 ىلإ١/1/2021 يف ةَّيقافِّتالا هذھ ذافن خيرات نم ةرتفلا ُّدتمتو ،٢٢/3/2021 يف ةعَّقوم ٍّيرصح ليكو ةَّيقافِّتا
ِّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم رارقإب ةَّيقافِّتالا هذھ تقحلأ دقو .راعشإلا يف دَّدحملا ءاھنإلا خيرات نم رھشأ ةثالث لبق ٍّيباتك راطخإب ةَّيقافِّتالا هذھ ءاھنإ
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي١٨/3/2022 خيراتب

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٢٩٩٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٧

٣١-٠٥-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-٠٥-٢٠٢٣ ةياغل حلاص ROBERT BOSCH GMBH ةكرشلا مسا

ايناملا ةكرشلا ةيسنج

Robert-Bosch-Platz 1-70839 Gerlingen-Schillerhöhe-Germany ناونعلا

ةعانصلاو ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)32471( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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ةَّيئابرھكلا تاودألاو ةَّيلزنملا ةزھجألاو حيلصَّتلاو ةبرجَّتلا ةزھجأو تاراَّيَّسلا تازيھجت  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

.م.م.ش مھاكرشو انھ ينيحط ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 قباَّطلا ،انھو ينيحط ىنبم ،ةروَّدلا رسج لباقم ،ةروَّدلا دارتسوتوأ ،ةّيرشوبلا ّدس ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/255212 :.ـھ ،يضرألا يراجتلا لثمملا ناونع

١١-٠٩-١٩٧٤  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 انھ ينيحط ةكرش ةَّوعدملا ةديدجلا ةكرَّشلا ىلإ دقعلا لَّوح١٥/11/1974 يف خَّرؤم باتكب قحلمو ،٢٠/1/1965 يف عَّقوم ّيرصح عيب دقع
KH عاطقلا يف انتاميلست طقف لوانتي دقعلا اذھ َّنإ" :ةيلاَّتلا ةلمجلا فاضأ امك ،١/11/1974 نم اًرابتعا كلذو .م.م.ش مھاكرشو
ftäHandelsgesch((، نيعناَّصلا ىلإ عيبلا نوكي نأ ىلع )stung und FabrikhandelüErstausr(راشملا دقعلا ةَّدم َّنإ ."لومشم ريغ 
 نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي٩/11/2021 خيراتب ّينانبُّللا لدعلا بتاك ىدل قَّدصم دُّھعتب قحلأ دقو ،ءاغلإلل لباق وھو ،ةدَّدحم ريغ هالعأ هيلإ
.ةمئاق تلاز ام دقعلا اذھ اھعوضوم يتَّلاو

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/١٨٤١٤ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٨

٠٣-٠٦-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص ةكرش M6 Group ةَّيعرفلا اھتاكرش لالخ نم
METROPOLE TELEVISION، EDI-TV، 
M6 GENERATION، JEUNESSE TV
M6و THEMATIQUE

ةكرشلا مسا

89 Avenue Charles de Gaule 95 575 Neuilly Sur Seine Cedex, France ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم
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اسنرف ةكرشلا ةيسنج

31/12/2022 ىلإ١/12/2012 نم ةَّدتمملا ةرتفلا لالخ ،نطابلا نم صيخرَّتلاو لقَّنلا يف ّيرصحلا قحلا
LA CHAINE DU PERE، CANAL J، GULLI BIL ARABI، TIJI، GULLI :ةيلاَّتلا تاونقلل

MCM، MCM TOP، RFM TV، NOEL؛
 لالخ ،نطابلا نم صيخرَّتلاو لقَّنلا يف ّيرصحلا قحلا  ،17/4/2019 خيراتب6M  ةَّيقافِّتا طورش بجومبو
؛TER6، 9W، 6M :ةيلاَّتلا تاونقلل31/12/2022 ىلإ١/5/2019 نم ةَّدتمملا ةرتفلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

Right and Rights SAL .ل.م.ش ستيار دنا تيار ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

 ،2344 :ّيديربلا زمَّرلا ،116 :.ب.ص ،عباّرلا قباّطلا ،Holcom ةيانب ،رھَّنلا شينروك ،توريب ،نانبل
01/611337 :.ـھ يراجتلا لثمملا ناونع

)1024968( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٧-١١-٢٠١٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصح

ليثمتلا عون

 نم ةَّدتمملا ةرتفلا لالخ ،نطابلا نم صيخرَّتلاو لقَّنلا يف ّيرصحلا قحلا  ،١/12/2012 خيراتب نواعَّتلاو صيخرَّتلا  ةَّيقافِّتا طورش بجومب
LA CHAINE DU PERE، CANAL J، GULLI BIL ARABI، TIJI، GULLI :ةيلاَّتلا تاونقلل31/12/2022 ىلإ12/2012/١

MCM، MCM TOP، RFM TV، NOEL؛

 ىلإ١/5/2019 نم ةَّدتمملا ةرتفلا لالخ ،نطابلا نم صيخرَّتلاو لقَّنلا يف ّيرصحلا قحلا  ،17/4/2019 خيراتب6M  ةَّيقافِّتا طورش بجومبو
؛TER6، 9W، 6M :ةيلاَّتلا تاونقلل12/2022/٣١
 راشملا ةَّينانبُّللا ةكرَّشلا نيب ةَّيقافِّتالا ءاھنإ َّمتي مل ام31/12/2022 ىَّتح لوعفملا يراس ىقبيو1/2/2022 يف خَّرؤم ضيوفت باتك بجومب كلذو
.صِّخرملاو هالعأ اھيلإ

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٤٢٨١ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٣٩ ليجستلا مقر

٠٦-٠٦-٢٠٢٣ ةياغل حلاص ADIENNE SA ةكرشلا مسا

Via Zurigo 46, 6900 Lugano, Switzerland (CH) ناونعلا
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٠٦-٠٦-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

ارسيوس ةكرشلا ةيسنج

mg100 mg and15 )thiotepa:INN(®TEPADINA اھجوتنم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

 .ل.م.ش)اھؤاكرشو بعص مركأ نانح اھباحصأل( دامامراف ةكرش
)HANAN AKRAM SAAB & CO(PHARMAMED

SAL

يراجتلا لثمملا مسا

ةَّينالديص تارضحتسم يراجتلا لثمملا ةنھم

01/611066 :.ـھ ،يناّثلا قباّطلا ،بعص ةيانب ،ةرصانلا عراش ،ةيفرشألا ،توريب ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)56992( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٠-٠٧-١٩٩٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

َّيرصحلا عِّزوملا

ليثمتلا عون

.نيقيرفلا نيب ِّيرصحلا عيزوَّتلا ةَّيقافِّتا لوعفم نايرس نيح ىلإ حلاصو ،٢٢/9/2021 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣٠٣٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٤٠

٢١-٠٦-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص BENELLI ARMI S.P.A. ةكرشلا مسا

ايلاطيا ةكرشلا ةيسنج

Via della Stazione, 50 61029 URBINO (PU) - ITALY ناونعلا

ديصلا ةحلسأو رئاخذ ةفاك يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ب.ص ،يضرألا قباطلا ، ،هدوج وبأ سينودأ ةيانب ،القت رام عراش ،بيدلا  لج ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
04/715644 :.ـھ ،٦٠١١٣ يراجتلا لثمملا ناونع

)67004( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٢-٠١-٢٠٠٠  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

يرصحلا لثمملا

ليثمتلا عون
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 ةروكذملا ةَّينانبللا ةكرشلا َّنإ .ةيندملا قوسلل ةبسِّنلاب ايلاطيإ يف ةجتنملاBenelli Armi ةكرام نم تاجوتنملا
نانبل يف مخزبBenelli Armi ةكرام نم تاسدسملاو قدانبلا تاعيبم عيجشتب ةمزلم يھ هالعأ

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

Benelli Armi ةكرام
ةكراملا

.م.م.ش ناوخأ بايد ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.٣١/12/2022 ةياغل حلاصو ،١/1/2022 يف خَّرؤم باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٤٩٤٨ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٤١

٢٨-٠٦-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٣١-١٢-٢٠٢٢ ةياغل حلاص bioMérieux SA ةكرشلا مسا

اسنرف ةكرشلا ةيسنج

376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy-l’Étoile, France ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

)64125( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر
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rieuxébioM تاجتنم ةلسلسو ،ةَّيدايعلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلس :ةيلاتلاrieuxébioM تاجتنم ةلسلسل
BioFire تاجتنم ةلسلسوrieuxébioM-Non ويريمويب ريغ تاجتنم ةلسلسو ،ةَّيعانِّصلا

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

BIOTECK .ل.م.ش ةَّيبطلا تادعملاو داوملل كيتويب ةكرش
l.a.MEDICAL and HOSPITAL SUPPLIES s.

يراجتلا لثمملا مسا

04/403410:.ـھ ،١٠ مقر ةيانب ،ءاقرَّزلا ةقطنملا عراش ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

٠٥-١٠-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلا اھعِّزوم

ليثمتلا عون

.٣١/12/2022 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،اھعيقوت خيرات يف لوعفملا ةيراس حبصتو ،٢/12/2021 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣٦١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٤٢ ليجستلا مقر

٢٨-٠٦-٢٠٢٣ ةياغل حلاص GLOCK International F.Z.E. ةكرشلا مسا

Dubai Airport Free Zone – West Wing 3 – Office 501– P.O.Box 54260 – Dubai, 
United Arab Emirates

ناونعلا
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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٢٨-٠٦-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةكرشلا ةيسنج

”Safe Action“GLOCK تاجتنمو تاسَّدسم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

ةكراملا

MYBEL SARL .م.م.ش لبيام ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

ةَّيراجتلا لامعألا عيمج يراجتلا لثمملا ةنھم

 ،يناَّثلا قباَّطلا ،زليھ غنيربس ةيانب ،نيصحلا رھض -زكور رام عراش ،ةناوكدلا ،نتملا ،نانبل لبج ،نانبل
01/695242 :.ـھ ،70427 :.ب.ص يراجتلا لثمملا ناونع

)39203( ادبع يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

١٨-١٢-١٩٩١  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ديحولا عِّزوملاو لِّثمملا

ليثمتلا عون

.٣١/12/2023 ةياغل ةحلاص ىقبتو ،يروف لوعفمب اھتَّيحالص يرستو ،٢٨/10/2021 يف ةخَّرؤم ةداھش

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٢٩٧٧ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا

٥٨٤٣ Ageo-Shi, Saitama, 362-8523, Japan ,1-1ليجستلا مقر ناونعلا
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٢٩-٠٦-٢٠٢٢ ليجستلا خيرات

٢٩-٠٦-٢٠٢٣ ةياغل حلاص UD Trucks Corporation ةكرشلا مسا

نابايلا ةكرشلا ةيسنج

 ةعومجموUD ةَّيراجِّتلا تامالعلا لمحت يتَّلا اھب ةَّصاخلا رايغلا عطقو تاقحلملاو ةديدجلا تانحاَّشلا لكايھ عيمج
ةلِّصلا تاذ رايغلا عطق عم لكايھلا ىلإ ةفاضإلاب ؛مھل صَّخرملا وأUD تاكرش

 ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

UD ةَّيراجِّتلا تامالعلا
ةكراملا

.ل.م.ش تاراَّيَّسلل سنوي ينماسر ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

تاراَّيسلا يراجتلا لثمملا ةنھم

 :.ـھ ،11-2737 :.ب.ص ،يضرألا قباَّطلا ،وكمير ةيانب ،حاَّيّشلا رافلوب ،حاَّيّشلا ،ادبعب ،نانبل لبج ،نانبل
٠١/273333 يراجتلا لثمملا ناونع

)22368( توريب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٤-١٩٦٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ٍّيرصح ريغ اھل اًدروتسم

ليثمتلا عون

 نيلِّثمملا لبق نم اھعيقوت دنع ذيفنَّتلا زِّيح ةَّيقافِّتالا هذھ لخدت ،اھنم٤٤ ةَّداملا ماكحأب لالخإلا نود نمو ،٣١/12/2020 يف ةعَّقوم دروتسم ةَّيقافتا
 ىدل قَّدصم دُّھعتب ةروكذملا ةَّيقافِّتالا تقحلأ دقو .فرط ِّيأ لبق نم تقو ِّيأ يف اھخسف زوجيو ،ةدودحم ريغ ةرتفل ُّرمتستو نيفرَّطلا نم نيضَّوفملا
.ةمئاق تلاز ام ةَّيقافِّتالا هذھ اھعوضوم يتَّلاو نيقيرفلا نيب ةَّيدقاعَّتلا ةقالعلا َّنأ دِّكؤي ّينانبُّللا لدعلا بتاك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٣١١٩ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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٥٨٤٤

٠٢-٠٨-٢٠٢٢

ليجستلا مقر

ليجستلا خيرات

٠٢-٠٨-٢٠٢٣ ةياغل حلاص GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
OF ZHUHAI

ةكرشلا مسا

نيصلا ةكرشلا ةيسنج

Jinji West Rd. Qianshan Zhuhai Guangdong China ناونعلا

ةَّماعلا ةراجتلا يراجتلا لثمملا ةنھم

نوعمش يليإو نوميرو ودبع كلم ،اقلزلا ،نانبل يراجتلا لثمملا ناونع

)64058( ادبعب يراجتلا لجسلا يف ليجست مقر

٢٨-٠٩-١٩٩٨  لجسلا يف ليجستلا خيرات
يراجتلا

ّيرصحلاو ديحولا دمتعملا عِّزوملاو ليكولا

ليثمتلا عون
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ءاوھلا تافِّيكم  ةكرَّشلا ةراجت عوضوم
ةلِّكوملا

GREE
ةكراملا

.L.R.A.Societe Acsons S .م.م.ش زنوسكا ةكرش يراجتلا لثمملا مسا

.تاونس ثالث ةَّدمل حلاصو١/9/2021 يف خَّرؤم ضيوفت باتك

لثمملا و ةكرشلا نيب دقعلا ةدم
نانبل
هلوعفم قاطن

٢٠٢٢/٥٢٦٣ تاظوفحملا مقر
ةيئاضقلا ماكحالا و ىواعدلا تراشاب ةقلعتم تاظحالم

بطشلاب ةقلعتملا تاظحالملا
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