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  ( 346عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

 (19عدد العالماث املنشورة للتنويه :)

 (56عدد العالماث املنشورة للتجديد  :)
 (12:)  عدد العالماث املنشورة للرتخيص

 (8:)اسملتجديد +تغيري  عدد العالماث املنشورة
 (14:)لتجديد +تغيري عنوان عدد العالماث املنشورة
 (34:)اسمتغيري ل عدد العالماث املنشورة
 (11:)تغيري عنوان  عدد العالماث املنشورة
 (27:)نقل ملكيتل عدد العالماث املنشورة

 (2بقراراث قضائيت : ) لإللغاءعدد العالماث املنشورة 
 (3عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (65:)  عدد العالماث املنشورة للشطب
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 11/9/1411 :تغييس االسىتازيخ تقديى طهة  1040زقى اإلعالٌ : 

 11/9/1411 تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة: 2/9/1991 تازيخ اول تسجيم:   12711 انعالية:زقى 

 2/9/1411 نافرة نغاية: 2/9/1991 :نفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 5/9/1411 رة نغاية:ناف 2/9/1411 نفاذية انشهادة انًجددة:فتسة تداية 

 (  أ - 12 ب ( )  – 14أ ج د  ( )   – 5 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 SCA  Hygiene Products AB                                                                                   :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 Essity Hygiene and Health Aktiebolag                                                                 : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

SE-40503 Goteborg, Sweden                                          ة انتجازية :                                             يعنىاٌ انجهة يانكة انعال 

   

 

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
        



 10/5/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 10/5/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  7/1/1411تازيخ اول تسجيم:  24197  انعالية:زقى 

 7/1/1411نافرة نغاية:  7/1/1411 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/1/1411 نافرة نغاية: 7/1/1411تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 هـ (  - 19 ) انصنف وانًادة :

 نتغييس: تغييس اسى + تجديد نىع ا

 SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DU LEON                                         :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 SILL ENTREPRISES                                                                                         :   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

Le Raden 29860 PLOUVIEN  FRANCE                                                             ة انتجازية :     يعنىاٌ انجهة يانكة انعال 

   

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
 



 1/1/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 12/11/1417تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  11/7/1971تازيخ اول تسجيم:  11917  انعالية:زقى 

 11/7/1411نافرة نغاية:  11/7/1441 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 11/7/1411 نافرة نغاية: 11/7/1411تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 ب (  - 11 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.)                  :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 AISIN CORPORATION                                                                                         :  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

ة انتجازية :  يعنىاٌ انجهة يانكة انعال  
|2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan                                                                                                            

   

 

 

 

  يات انتجازيةيسجم انعال                                                                                                                     
 



 10/11/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 1/11/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  0/2/1959تازيخ اول تسجيم:  7111  انعالية:زقى 

 1/2/1410نافرة نغاية:  0/2/1440 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/2/1410 نافرة نغاية: 0/2/1410دة: تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجد

 ج (  - 10 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                                                Monters Rolex SA          :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
  

 ,ROLEX  SA                                                                                                       :   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

3-5-7 , rue Francois-Dussaud, Geneva,  Switzerland                                           ة انتجازية :   يعنىاٌ انجهة يانكة انعال 

   

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
 



 11/11/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 1/11/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  0/2/1959تازيخ اول تسجيم:  7141  انعالية:زقى 

 1/2/1410نافرة نغاية:  0/2/1440 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/2/1410 نافرة نغاية: 0/2/1410تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 ج (  - 10 ) انصنف وانًادة :

 تغييس اسى + تجديد  نىع انتغييس:

                                                                                                Monters Rolex SA          :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
  

 ,ROLEX  SA                                                                             :                             اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

3-5-7 , rue Francois-Dussaud, Geneva,  Switzerland                                           ة انتجازية :   يعنىاٌ انجهة يانكة انعال 

   

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
 



 11/11/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 11/0/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  1/2/1441تازيخ اول تسجيم:  00404  انعالية:زقى 

 1/2/1411نافرة نغاية:  1/2/1441 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 7/2/1411 نافرة نغاية: 1/2/1411تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 ح  ط (  – 14هـ ( )  – 19 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 Fromageries Bel                                                                                        :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 BEL                                                                                                          :  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                     2 allee de Longchamp, 92150 Suresnes, France ة انتجازية :  يعنىاٌ انجهة يانكة انعال                                      
               

   

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
 



 11/11/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040زقى اإلعالٌ : 

 11/0/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  1/2/1441تازيخ اول تسجيم:  00401  انعالية:زقى 

 1/2/1411نافرة نغاية:  1/2/1441 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 7/2/1411 نافرة نغاية: 1/2/1411تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 ح  ط (  – 14هـ ( )  – 19 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 Fromageries Bel                                                                                        :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 BEL:                                                                                                            اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                     2 allee de Longchamp, 92150 Suresnes, France ة انتجازية :  يعنىاٌ انجهة يانكة انعال                                      
               

   

 

 

 

  يسجم انعاليات انتجازية                                                                                                                     
 



 11/11/1411تازيخ تقديى طهة تغييس االسى:  1040اإلعالٌ : زقى 

 10/1/1411تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  10/1/1411تازيخ اول تسجيم:  21171  انعالية:زقى 

 10/1/1411نافرة نغاية:  10/1/1411 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 11/1/1411 رة نغاية:ناف 10/1/1411تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 أ  د هـ (  – 10 ) انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 انتجازية )ش.ذ.و.و(شسكة اندزكىنتسول نهىساطة     :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 
 

 ذو و (ش اندز كىنتسول نهتجازة انعاية  ) :   اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

االيازات انعستية انًتحدة –دتي  –ديسة  –انشيخ أل تانتي ل يكتىو   ة انتجازية :      يعنىاٌ انجهة يانكة انعال  

   

 

 

 

  انتجازيةيسجم انعاليات                                                                                                                      
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