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  ( 542عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (88عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)

 (47عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (3)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 
 (4عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)

 (6عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)
 (08:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 

 (8:)ملنشىرة لتغيري عنىان عدد العالماث ا
 (3:)+ نقل ملكيتعدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان 

 (8:)+ نقل ملكيت لتغيري عنىان عدد العالماث املنشىرة
 (8عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان   :)

 (82عدد العالماث املنشىرة للتجديد تغيري عنىان  + نقل ملكيت   :)
 (3عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )

 (805عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 11/5/2422تازيخ تقديم طهة نقم انمهكية: 1444زقم اإلعالن : 

 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  3/4/2445تازيخ اول تسجيم: 43634 انعالمة:زقم 

 3/4/2415 نافرة نغاية: 3/4/2445 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 6/4/2425 نافرة نغاية: 3/4/2415 تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة:

 ( ا ج د  – 3) انصنف وانمادة :

  The Procter & Gamble Company :مانك انعالمة انقديمسم ا

One procter & Gamble Plaza , Cincinnati, Ohip 45202 , USA ا نعنىان انقديم نمانك انعالمة:      

 Henkel AG& Co. KGaA:مانك انعالمة انجديد سم ا

Henkelstrasse 67 D-40589 Dusseldorf Germany انعنىان انجديد نمانك انعالمة  :      
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 12/4/2422: ةتازيخ تقديم طهة نقم انمهكي 1444زقم اإلعالن : 

 5/1/2416تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  16/2/2412تازيخ اول تسجيم: 64133 انعالمة:زقم 

 16/2/2422نافرة نغاية:  16/2/2412 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 16/2/2432نافرة نغاية:  16/2/2422تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 (ا  – 33) انصنف وانمادة :

  .Intelsat Investments S.A :مانك انعالمة انقديمسم ا

4, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 انعنىان انقديم نمانك انعالمة:       

 License Holdings LLC   Intelsat:مانك انعالمة انجديد سم ا

4, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 انعالمة  : انعنىان انجديد نمانك      
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 5/11/2413تازيخ تقديم طهة نقم انمهكية : 1444زقم اإلعالن : 

 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  6/11/1133تسجيم: تازيخ اول  12454 انعالمة:زقم 

 6/11/2413نافرة نغاية:  6/11/1133 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/11/2423نافرة نغاية:  6/11/2413تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 و (  – 31ا ( )  – 5) انصنف وانمادة :

  F. Hoffmann – La Roche AG :مانك انعالمة انقديمسم ا

Grenzacherstrasse 124 4002 Basel Switzerland   :انعنىان انقديم نمانك انعالمة     

  .DSM .IP Assets B.V:مانك انعالمة انجديد سم ا

Het Overloon 1 6411 TE Heerlen The Netherlands  :  انعنىان انجديد نمانك انعالمة   
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 11/6/2413تازيخ تقديم طهة نقم انمهكية : 1444زقم اإلعالن : 

 دة: تازيخ تقديم طهة تجديد انشها 25/1/1111تازيخ اول تسجيم: 33643 انعالمة:زقم 

 25/1/2414نافرة نغاية:  25/1/1111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 24/1/2424نافرة نغاية:  25/1/2414تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا ب  – 3) انصنف وانمادة :

 .Reckitt Benckiser N.V :مانك انعالمة انقديمسم ا

Siriusdreef 14 -2132 WT Hoofddorp , The Netherlands انعنىان انقديم نمانك انعالمة:        

 Reckitt Benckiser B .V :مانك انعالمة انجديد سم ا

Siriusdreef 14 -2132 WT Hoofddorp , The Netherlands  :  انعنىان انجديد نمانك انعالمة  
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 11/6/2413تازيخ تقديم طهة نقم انمهكية : 1444زقم اإلعالن : 

 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  14/11/1111تازيخ اول تسجيم: 33364 انعالمة:زقم 

 14/11/2414نافرة نغاية:  14/11/1111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/11/2424نافرة نغاية:  14/11/2414تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا  – 3) انصنف وانمادة :

 .Reckitt Benckiser N.V :مانك انعالمة انقديمسم ا

Siriusdreef 14 -2132 WT Hoofddorp , The Netherlands       انعنىان انقديم نمانك انعالمة: 

 Reckitt Benckiser B .V :مانك انعالمة انجديد سم ا

Siriusdreef 14 -2132 WT Hoofddorp , The Netherlands  :  انعنىان انجديد نمانك انعالمة  
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 14/11/2424تازيخ تقديم طهة نقم انمهكية : 1444زقم اإلعالن : 

 34/5/2412تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  2/12/2441 تازيخ اول تسجيم: 55233 انعالمة:زقم 

 2/12/2411نافرة نغاية:  2/12/2441 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/12/2421نافرة نغاية:  2/12/2411 تسة نفاذية انشهادة انمجددة:تداية ف

 ( ا  – 5) انصنف وانمادة :

  Novartis AG :مانك انعالمة انقديمسم ا

4002 Basel , Switzerland انعنىان انقديم نمانك انعالمة:        

  BGP Products Operations GmbH :مانك انعالمة انجديد سم ا

Hegenheimermattweg 127 , Allschwill 4123 , Switzerland  :  انعنىان انجديد نمانك انعالمة   
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