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 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 02/80/0281 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم: 53545  : انعالمةرقم 

        32/5/0282 :انتغييزتاريخ تقديم طهة  5/0/0205 نافذة نغاية: 5/0/0285 : تسجيهها تأريخ

 (   و   أ  – 38و ( )   ب  أ  – 5د ( )   ب  ج  أ  - 3  ) انصنف وانمادة :

 تغييز اسم   :نتغييزانىع 

 ANIMEDICA Group GmbH                                                                         : ة مانكة انعالمة انتجارية انقديماسم انجه

 LIVISTO Group GmbH                                                                               : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

Im Suedfeld 9, 48308 Senden-Boesensell Germany                              عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :      

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 05/1/0286تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   62513  انعالمة :رقم 

      3/80/0282غييز:  تاريخ تقديم طهة انت 81/8/0200نافذة نغاية:  81/8/0280 : تسجيهها تأريخ

 (  أ  ج   - 5)    انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

 KSB  Aktiengesellschaft                                                                           :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

            KSB SE & Co.KGaA                                                                            :    ة انجديداسم انجهة مانكة انعالمة انتجاري

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany                          عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :    

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 04/1/0286يم:  تاريخ اصدار شهادة انتسج 62514  انعالمة :رقم 

      3/80/0282تاريخ تقديم طهة انتغييز:   81/8/0200نافذة نغاية:  81/8/0280 : تسجيهها تأريخ

 (  أ  ج   - 5)   انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

 KSB  Aktiengesellschaft                                                                           :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

            KSB SE & Co.KGaA:                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany نجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :                         عنىان ا     

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 قم اإلعالن :ر

 04/1/0286تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   62516  انعالمة :رقم 

 05/88/0282تاريخ تقديم طهة انتغييز:   81/8/0200نافذة نغاية:  81/8/0280 : تسجيهها تأريخ

 (   أ  ج  - 5)  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

 KSB  Aktiengesellschaft                                                                           :انتجارية انقديم  اسم انجهة مانكة انعالمة

            KSB SE & Co.KGaA:                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :                              

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   55650  انعالمة :رقم 

      8/80/0282تاريخ تقديم طهة انتغييز:    08/0/0201نافذة نغاية:  08/0/0281 : تسجيهها تأريخ

 (   أ  ب  - 3 )  نمادة :انصنف وا

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

        نمنظفات انسائهةالنتاج امعمم اوروك  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

             معمم انسزاب النتاج انمنظفات  : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

      انمثنى -انعزاق انجديد :    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية 

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   53226  انعالمة :رقم 

    8/80/0282تاريخ تقديم طهة انتغييز:      83/4/0205نافذة نغاية:  83/4/0285 : تسجيهها تأريخ

 (   أ   ب  - 3 )  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

           انسائهة نتاج انمنظفاتمعمم اوروك ال  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

            معمم انسزاب النتاج انمنظفات:   اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

       انمثنى -انعزاق عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :   

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 05/4/0282تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   60845  انعالمة :رقم 

     85/88/0282تاريخ تقديم طهة انتغييز:     04/6/0200: نافذة نغاية 04/6/0280 : تسجيهها تأريخ

 (     ب  - 30 )  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

            معمم انشهيز نهمشزوتات انغاسية وانعصائز وانمياه انصحية   :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

               شزكة انشهيز نهصناعات انغذائية انمحدودة :    ية انجديداسم انجهة مانكة انعالمة انتجار

تغداد / انعزاق –عىيزيح  –نمنطقة انصناعية اعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :    

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

            



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 05/1/0221تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   42810 انعالمة :رقم 

    05/1/0221تغييز:     تاريخ تقديم طهة ان 5/4/0206نافذة نغاية:  5/4/0226 : تسجيهها تأريخ

 (  ج  - 84)    انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

 .Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd  :نقديم اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية ا
 

  :     اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha ( also trading as Citizen Holdings Co.,Ltd.)                                            

              
1-12, 6-chome Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan                    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :     

 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 04/88/0285يم:  تاريخ اصدار شهادة انتسج 52555  انعالمة :رقم 

 08/8/0202تاريخ تقديم طهة انتغييز:   85/5/0285نافذة نغاية:  85/5/0225 : تسجيهها تأريخ

 س ( – 40ح ط ( )  – 88أ ب ج و ح ( )   - 2أ ج ( )  – 5( )  ل  ك  - 6)   انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

 .DRESSER, INC                                                                                                     :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

     Dresser, LLC                                                                                                :           اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

15455 Dallas Park Way, Suite 1100, Addisson, Texas, 75001, United   : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد        
                State of America             

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   35255 انعالمة :رقم 

       4/80/0286تاريخ تقديم طهة انتغييز:   85/8/0205نافذة نغاية:  85/8/0222 : تسجيهها تأريخ

            أ  ب  (  - 4أ ( )   - 8)   انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

          The Addax and Oryx Group Limited                  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

          The Addax and Oryx Group plc             :             ة انتجارية انجديداسم انجهة مانكة انعالم

 عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :   
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, 4011 St Julians  STJ, Malta           

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   35256 انعالمة :رقم 

       4/80/0286تاريخ تقديم طهة انتغييز:   85/8/0205 فذة نغاية: نا 85/8/0222 : تسجيهها تأريخ

            أ  ب  (  - 4أ ( )    - 8) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

          The Addax and Oryx Group Limited                  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

          The Addax and Oryx Group plc:                          مانكة انعالمة انتجارية انجديد اسم انجهة

 عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :   
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, 4011 St Julians  STJ, Malta           

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   51265 انعالمة :رقم 

       4/80/0286تاريخ تقديم طهة انتغييز:   83/80/0202نافذة نغاية:   83/80/0282 : تسجيهها تأريخ

  (   أ  ب  – 32أ  ب  ج  ( )   - 35  ) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

          The Addax and Oryx Group Limited                 :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

          The Addax and Oryx Group plc:                          اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

 عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :   
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, 4011 St Julians  STJ, Malta           

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 انتسجيم:  تاريخ اصدار شهادة  52335 انعالمة :رقم 

 02/0/0202تاريخ تقديم طهة انتغييز:   80/6/0202نافذة نغاية:   80/6/0282 : تسجيهها تأريخ

 (   ب   -  30)   انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

               ية معمم روعة تغداد النتاج انمشزوتات انغاسية وانمياه انصح   :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

                       تات انغاسية وانعصائز وانمياه انصحية انمحدودة زوشزكة روعة تغداد نهمش:    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

 
انحي انصناعي  –تغداد  –عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد : انعزاق   

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

            

             



 : انعدد 8314 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   52538  انعالمة :رقم 

 02/0/0202تاريخ تقديم طهة انتغييز:   1/5/0202نافذة نغاية:   1/5/0282 : تسجيهها تأريخ

 (   ب  - 30)   انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز:  تغييز اسم 

    معمم روعة تغداد النتاج انمشزوتات انغاسية وانمياه انصحية               :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم 

 :   شزكة روعة تغداد نهمشزوتات انغاسية وانعصائز وانمياه انصحية انمحدودة                        اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد

 
انحي انصناعي  –تغداد  –عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد : انعزاق   

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   
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