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 (055عدد العالماث املنشورة للتجديد :)

 (4عدد العالماث املنشورة حبكم قضائي :)
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 (1عدد العالماث املنشورة للتجديد + نقل ملكيت:)
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 1/5/9132 : تغييس اسىتازيخ طهة  انعدد: 3129 زقى االعالٌ :

 1/5/9132 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  13114 زقى انعالية:

 6/2/9134 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 1/2/9119 تازيخ اول تسجيم:

 1/2/9134نافرة نغاية: 1/2/9119 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 9/2/9194نافرة نغاية: 1/2/9134:دة انًجددةتداية فتسة نفاذية انشها

 هـ  (  - 92)انصنف وانًادة :

 تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ نىع انتغييس:

                                                                                      FRIESLAND Brands BV  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:
     

                                        Blankenstein 142 7943 PE  Meppl The Netherlands: عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
                                    

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

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

 

 

 

 



 9/6/9131خ طهة تغييس اسى : تازي انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 9/6/9131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   16436زقى انعالية: 

 9/6/9131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  6/2/3222تازيخ اول تسجيم: 

 6/2/9131نافرة نغاية: 6/2/3222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/2/9191ة:نافرة نغاي 6/2/9131:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح  (  - 11هـ  ( )   - 92  انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   
                                                                                                                   VIETNAM Dairy Products Company                               

          
36 – 38 Ngo Duc Ke Street, 1

ST
 District ,  Hochiminh City Vietnam                                                                    

            :     عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
   :                                                                                        .اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM (VINAMILK) (VIETNAM DIARY PRODUCTS JOINT STOCK 
COMPANY 

    10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City Vietnam                                          
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 



 9/6/9131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 9/6/9131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   16434زقى انعالية: 

 9/6/9131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  6/2/3222تازيخ اول تسجيم: 

 6/2/9131نغاية: نافرة 6/2/3222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/2/9191نافرة نغاية: 6/2/9131:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح  (  - 11هـ  ( )   - 92انصنف وانًادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   
                                                                                                                   VIETNAM Dairy Products Company                               

          
36 – 38 Ngo Duc Ke Street, 1

ST
 District ,  Hochiminh City Vietnam                                                                    

 :                عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
   :                                                                                        .اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM (VINAMILK) (VIETNAM DIARY PRODUCTS JOINT STOCK 
COMPANY 

    10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City Vietnam                                          
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 



 9/6/9131تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 9/6/9131تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   16432زقى انعالية: 

 9/6/9131تازيخ طهة تجديد انشهادة:  6/2/3222تازيخ اول تسجيم: 

 6/2/9131نغاية: نافرة 6/2/3222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/2/9191نافرة نغاية: 6/2/9131:تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح  (  - 11هـ  ( )   - 92انصنف وانًادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                                                           اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   
                                                                                                                   VIETNAM Dairy Products Company                               

          
36 – 38 Ngo Duc Ke Street, 1

ST
 District ,  Hochiminh City Vietnam                                                                    

 :                عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
   :                                                                                        .اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM (VINAMILK) (VIETNAM DIARY PRODUCTS JOINT STOCK 
COMPANY 

    10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City Vietnam                                          
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 



 31/6/9134تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 31/6/9134تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11161زقى انعالية: 

 36/1/9134تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/1/3224تازيخ اول تسجيم: 

 31/1/9134نافرة نغاية: 31/1/9119 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/1/9194نافرة نغاية: 31/1/9134 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

  أ  ب  ج (  - 11أ  ب  ج  ( )   - 19)  : انصنف وانًادة

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 JINRO LIMITED                                                                                          اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   

 SEACHO-DONG,SEACHO – KU, SEAUL/KOREA , 3-1448      :           عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

   :                                          .Hite JINRO Co., Ltd                                              .اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
   

         132-12, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Korea                                                                                                                    
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 



 4/3/9132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 35/33/9132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11944زقى انعالية:  

 31/33/9132تازيخ طهة تجديد انشهادة:  91/2/9111تازيخ اول تسجيم: 

 91/2/9132نافرة نغاية: 91/2/9111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 91/2/9192نافرة نغاية: 91/2/9132 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ح  ط  ك  ل  و  س  ع  ف ص ز (   - 11أ  ب  ج  د  هـ  و  ش  ح ( )   - 92انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                           .Kentucky Fried Chicken Internatonal Holdings, Inc                                    نتجازية انقديى:اسى انجهة يانكة انعالية ا   

 Lane, Louisveille, Kentucky 40213, United States.  1441 Gardiner:               عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

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

7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024 , USA              
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 

 



  

 31/6/9134تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 31/6/9134طهة تغييس عنىاٌ : تازيخ   11161زقى انعالية: 

 36/1/9134تازيخ طهة تجديد انشهادة:  31/1/3224تازيخ اول تسجيم: 

 31/1/9134نافرة نغاية: 31/1/9119 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 31/1/9194نافرة نغاية: 31/1/9134 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ  ب  ج (   - 11)  أ  ب  ج  (  - 19انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

 JINRO LIMITED                                                                                          اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   

 SEACHO-DONG,SEACHO – KU, SEAUL/KOREA , 3-1448:                 عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

   :                                          .Hite JINRO Co., Ltd                                              .اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
   

         132-12, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Korea                                                                                                                    
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                

 



 35/33/9132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 35/33/9132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   59911زقى انعالية: 

 36/1/9132تازيخ طهة تجديد انشهادة:  91/1/9112تازيخ اول تسجيم: 

 91/1/9132نافرة نغاية: 91/1/9112 :ية اخس شهادةتداية فتسة نفاذ

 91/1/9192نافرة نغاية: 91/1/9132 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ب (   - 11انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CORPORATION                                                               
               سى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:ا  

 ,NO. 431 DONGW AIHUAN ROAD , JINAN CITY                         :         عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
SHANDONG PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                                      

   :                                         اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
  CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.                                                                          

    NO.  11888,  JINGSHI ROAD, LIXIA  DISTRICT,  JINAN CITY,  SHANDONG PROVINCE, CHINA.                                                                            
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد :                                                                                                                                              

`  

 



 33/33/9132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 33/33/9132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   51112زقى انعالية: 

 33/33/9132ازيخ طهة تجديد انشهادة: ت 9/39/9112تازيخ اول تسجيم: 

 9/39/9132نافرة نغاية: 9/39/9112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/39/9192نافرة نغاية: 9/39/9132 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (  ج   ب أ    - 11انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CORPORATION                                                               
 اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:                

 ,NO. 431 DONGW AIHUAN ROAD , JINAN CITY:                                  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
SHANDONG PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                                      

   :                                         اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
  CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.                                                                          

    NO.  11888,  JINGSHI ROAD, LIXIA  DISTRICT,  JINAN CITY,  SHANDONG PROVINCE, CHINA.                                                                            
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد :                                                                                                                                              

`  

 



 91/3/9132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 91/3/9132طهة تغييس عنىاٌ : تازيخ   51591زقى انعالية: 

 91/3/9132تازيخ طهة تجديد انشهادة:  32/3/9112تازيخ اول تسجيم: 

 32/3/9132نافرة نغاية: 32/3/9112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 32/3/9192نافرة نغاية: 32/3/9132 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (أ     - 11انصنف وانًادة : ) 

 انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ نىع

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CORPORATION                                                               
 اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:                

 ,NO. 431 DONGW AIHUAN ROAD , JINAN CITY                             :     عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
SHANDONG PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                                      

   :                                         اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد
  CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.                                                                          

    NO.  11888,  JINGSHI ROAD, LIXIA  DISTRICT,  JINAN CITY,  SHANDONG PROVINCE, CHINA.                                                                            
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد :                                                                                                                                              

`  

 



 93/3/9132تغييس اسى : تازيخ طهة  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 93/3/9132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   51641زقى انعالية: 

 93/3/9132تازيخ طهة تجديد انشهادة:  99/9/9112تازيخ اول تسجيم: 

 99/9/9132نافرة نغاية: 99/9/9112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 93/9/9192اية:نافرة نغ 99/9/9132 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ( ب  - 11انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CORPORATION                                                               
 اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:                

 ,NO. 431 DONGW AIHUAN ROAD , JINAN CITY:                                  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
SHANDONG PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                                      

   :                                         نتجازية انجديداسى انجهة يانكة انعالية ا
  CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.                                                                          

    NO.  11888,  JINGSHI ROAD, LIXIA  DISTRICT,  JINAN CITY,  SHANDONG PROVINCE, CHINA.                                                                            
اليةانععنىاٌ انجهة يانكة  انجديد :                                                                                                                                              

`  

 



 92/1/9132تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 3129زقى االعالٌ : 

 91/3/9132تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   11946زقى انعالية:  

 91/3/9132  تازيخ طهة تجديد انشهادة:  91/2/9111تازيخ اول تسجيم: 

 91/1/9132نافرة نغاية: 91/2/9111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 91/1/9192نافرة نغاية: 91/1/9132 :ية فتسة نفاذية انشهادة انًجددةتدا

 ح  ط  ك  ل  و  س  ع  ف ص ز (   - 11أ  ب  ج  د  هـ  و  ش  ح ( )   - 92انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

                                                                           .Kentucky Fried Chicken Internatonal Holdings, Inc                                    اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:   

 Lane, Louisveille, Kentucky 40213, United States.  1441 Gardiner:               عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

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

7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024 , USA              
انعاليةعنىاٌ انجهة يانكة  انجديد:                                                                                                                                                
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