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 02/90/0292تازيخ طهة نقم انًهكية :  انعدد: 9911زقى االعالٌ : 

 02/90/0292تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   92101:  زقى انعالية

 02/90/0292تازيخ طهة تجديد انشهادة:  02/0/9122 : تازيخ اول تسجيم

 00/0/0292نافرة نغاية:  02/0/0229 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 00/0/0202نافرة نغاية:  02/0/0292 :ة نفاذية انشهادة انًجددةتداية فتس

 أ (   – 5 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىاٌ + نقم يهكية 

                                                                                                         Novartis AGاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى: 

                                                                                 Basel – Switzerlsnd 4002:  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

                                 Forum 1, Novartis Campus, 4056 Basel , Switzerlsndعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد: 

  BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH                                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 Hegenheimermattweg 127 , Allschwil, 4123, Switzerland                           عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 
 

 

 

 

 



 95/2/0292 تازيخ طهة نقم انًهكية : انعدد: 9911 زقى االعالٌ :

 95/2/0292 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  02219 : زقى انعالية

 95/2/0291 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 0/1/9121 تازيخ اول تسجيم:

 0/1/0291 نافرة نغاية: 0/1/0221 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 9/1/0201 نافرة نغاية: 0/1/0291 :ة انشهادة انًجددةتداية فتسة نفاذي

 ا (  - 5 ) انصنف وانًادة :

 + نقم يهكية تغييس عنىاٌ تجديد +  نىع انتغييس:

                                                                            .Astellas Pharma Inc                                                                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى:

                  Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chou-ku, Tokyo, Japan ,11-3 : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo Japan ,1-5                    عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

                                                                                     .LTL Pharma Co., LTD اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

  جديد:عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية ان

Nittochi Nishi-shinjuku Blog 13F, 6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Japan                                

 
 

 

 



 9/0/0221 تازيخ طهة نقم انًهكية : انعدد: 9911 زقى االعالٌ :

 99/0/0291 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  25292 : زقى انعالية

 99/0/0291 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 99/9/0222 : تازيخ اول تسجيم

 99/9/0291 : نافرة نغاية 99/9/0222 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 90/9/0201 : نافرة نغاية 99/9/0291 :فاذية انشهادة انًجددةتداية فتسة ن

 أ ب ( – 20 ) انصنف وانًادة :

  تغيس عنىاٌ+  نقم يهكيةتجديد +  نىع انتغييس:

      .Renaissance Hotel Holdings, Inc                                                                       :قديى اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية ان

              .Marriott Drive Dept 52/923 Washington DC 20058 U.S.A           عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :    
  

         .Ramada  International, Inc                                                               انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:       اسى

 Sylvan Way Parsippany,  New Jersey 07054, U.S.A.  a corporation of the ,1   :قديى انجهة يانكة انعالية انتجازية ان عنىاٌ

State of Delaware, U.S.A.                                                                                                                           

 Sylvan Way , Parsippany, New Jersey 07054, United States of America 22 عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 

 

 



 9/0/0221تازيخ طهة نقم انًهكية :  انعدد: 9911زقى االعالٌ : 

 90/0/0292تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   25229زقى انعالية : 

 99/0/0291تازيخ طهة تجديد انشهادة:  99/9/0222تازيخ اول تسجيم : 

 99/9/0291نافرة نغاية :  99/9/0222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 90/9/0201نافرة نغاية :  99/9/0291 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ب ( – 20انصنف وانًادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + نقم يهكية + تغيس عنىاٌ 

      .Renaissance Hotel Holdings, Inc                                                                       :قديى اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية ان

              .Marriott Drive Dept 52/923 Washington DC 20058 U.S.A           عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :    
  

         .Ramada  International, Incاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:                                                                     

 Sylvan Way Parsippany,  New Jersey 07054, U.S.A.  a corporation of the ,1   انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى : عنىاٌ

State of Delaware, U.S.A.                                                                                                                           

 Sylvan Way , Parsippany, New Jersey 07054, United States of America 22 عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 

 

 



 90/0/0291تازيخ طهة نقم انًهكية :  انعدد: 9911زقى االعالٌ : 

 90/0/0292تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   25222زقى انعالية : 

 99/0/0291تازيخ طهة تجديد انشهادة:  99/9/0222سجيم : تازيخ اول ت

 99/9/0291نافرة نغاية :  99/9/0222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 90/9/0201نافرة نغاية :  99/9/0291 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 أ ب ( – 20انصنف وانًادة : ) 

 نىاٌ نىع انتغييس: تجديد + نقم يهكية + تغيس ع

      .Renaissance Hotel Holdings, Inc                                                                       :قديى اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية ان

              .Marriott Drive Dept 52/923 Washington DC 20058 U.S.Aعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :               
  

         .Ramada  International, Incاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:                                                                     

 Sylvan Way Parsippany,  New Jersey 07054, U.S.A.  a corporation of the ,1   عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى :

State of Delaware, U.S.A.                                                                                                                           

 Sylvan Way , Parsippany, New Jersey 07054, United States of America 22 عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

 

 

 



 02/90/0290 تازيخ طهة نقم انًهكية : انعدد: 9911 زقى االعالٌ :

 99/0290/ 02 : تازيخ طهة تغييس عنىاٌ  22002 زقى انعالية:

  تازيخ طهة تجديد انشهادة: 2/2/0225 تازيخ اول تسجيم:

 2/2/0295 نافرة نغاية: 2/2/0225 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 0/2/0205 نافرة نغاية: 2/2/0295 :دة انًجددةتداية فتسة نفاذية انشها

 ( ز  ا ب ج د هـ و ش ح ط ب ك ل و ٌ س ع ف ص ق  – 92)  (ا ب ج د هـ و ش ح  – 01)انصنف وانًادة :

 + نقم يهكية تغييس عنىاٌ تجديد +  نىع انتغييس:

     Pringles S.a.r.l انقديى: نقم انًهكية  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية
 Kellogg Europe Trading Limtedاسى انجهة يانكة انعالية انتجازية نقم انًهكية  انجديد:   

   560Arue de Neudorf Luxemburg L-2220 : انقديىنقم انًهكية   عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية
  Suite 3 , One Earlsfort Center , Lower Hatch Street , Dublin 2 , Irelandعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية نقم انًهكية  انجديد ا

       Kellogg Europe Trading Limited  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد:

  Dublin Airpot Central ( DAC ) Dublin Airport , Dublin , Ireland ,3 :تعد تغيس  عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                                                             
 

 

  

 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تجديد + تغير عنوان + نقل ملكية  للنشرة 1399

