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  ( 358ث املنشورة للتسجيل : )عدد العالما

 (69):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (8عدد العالماث املنشورة للرتخيص )

 (222:) عدد العالماث املنشورة للتجديد 
 (52عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )

 (6عنوان :) تغيري نقل ملكيت +عدد العالماث املنشورة للتجديد +
 ( 6+ تغيري عنوان :) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة للتجديد + 

 (7عدد العالماث املنشورة  تغيري اسم + تغيري عنوان :)
 (2) عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم +نقل ملكيت

 (2عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت :)
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 4/91/1196 : تغييس اسمتازيخ طهة  انعدد: 9336 زقم االعالن :

 4/91/1196 : تازيخ طهة تغييس عنىان   35649 زقم انعالمة:

 15/4/1191 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 11/5/9331 تازيخ اول تسجيم:

 11/5/1191 نافرة نغاية: 11/5/9331 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 93/5/1111 نافرة نغاية: 11/5/1191 :ية انشهادة انمجددةتداية فتسة نفاذ

 أ ب (  - 91أ ب ج ( )   - 1  )انصنف وانمادة :

 تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان نىع انتغييس:

                SAME DEUIZ- FAHR S.P.A   اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

Viale F . Cassani 14- 24047 TREVIGLIO (BG) Italy                             

                                             .SDF  S.P.A                                                            جديد:اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية ان

                                             Viale Francesco Cassani 14  24047 Treviglio (BG)  Italy                                                
انعالمة عنىان انجهة مانكة                                                                                                                                                            انجديد:   

 

 

 

 



 انعدد: 9336زقم االعالن : 
 11/99/1113: (9) تازيخ طهة تغييس اسم

 11/99/1113 (:1تازيخ طهة تغييس اسم )

  4915زقم انعالمة: 
 11/99/1113:  تازيخ طهة تغييس عنىان 

 
 19/4/1195تازيخ طهة تجديد انشهادة:  95/5/9355تازيخ اول تسجيم: 

 94/5/1195نافرة نغاية:  95/5/1111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 94/5/1115نافرة نغاية:  95/5/1195 :نشهادة انمجددةتداية فتسة نفاذية ا

 ش (  - 99انصنف وانمادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                                    .Matsushita Seiko Co.  Ltd  :(9) اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم
                  .Matsushita Ecology Systems Co. Ltd  (:1انتجازية انقديم ) اسم انجهة مانكة انعالمة

  

                                                                               2-61 , Imafuku Nishi 6- Chome , Joto-ku , Osaka , Japan       
  :م انتجازية انقدي نىان انجهة مانكة انعالمةع           

            .Panasoonic Ecology Systems Co.,  Ltd                                                     اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
       

                                                                           4017 Aza Shimonakata, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan                                                             
انعالمة نىان انجهة مانكة ع انجديد:                                                                                                                                               
 

  

 

 



 12/4/1113تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9336زقم االعالن : 

 3/99/1199تازيخ طهة تغييس عنىان :   99313زقم انعالمة: 

 91/3/1192تازيخ طهة تجديد انشهادة:  95/3/9363تازيخ اول تسجيم: 

 94/3/1192نغاية: نافرة  95/3/1112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 94/3/1112نافرة نغاية:  95/3/1192 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ (  - 9انصنف وانمادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 E. MERK                                                                                                   اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

             FRANKFURTER STRASSE 250 D-6100 DARMSTADT FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY                                                                                

                                                                                                                         :    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 

                      Merck  KGaA                                                           اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

                                                                             Frankfurter Strasse .  250  64293 Darmstadt,  Germany             
انعالمة عنىان انجهة مانكة                                                                                                                                                           انجديد:   

 

  

 

 



 3/1/1113تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9336زقم االعالن : 

 15/1/1193تازيخ طهة تغييس عنىان :   33491زقم انعالمة: 

 12/1/1193تازيخ طهة تجديد انشهادة:  11/1/9334تازيخ اول تسجيم: 

 16/1/1193نافرة نغاية:  11/1/1113 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 16/1/1113نافرة نغاية:  11/1/1193 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ب هـ  ش (  - 99أ  ج و ح ( )   - 3انصنف وانمادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 & GYR AG          LANDISنعالمة انتجازية انقديم:اسم انجهة مانكة ا

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

GRAFENAUWEG 10-6301 ZUG Switzerland                

              Landis+Gyr AG                                            اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

                                                               Theilerstrasse 1  6301 Zug Switzerland                                                   
انعالمة عنىان انجهة مانكة                                                                                                                                                         انجديد:   

 

  

 

 



 12/4/1113غييس اسم : تازيخ طهة ت انعدد: 9336زقم االعالن : 

  16143زقم انعالمة: 
 12/4/1113: (9)تازيخ طهة تغييس عنىان 

 3/9/1193(: 1تازيخ طهة تغييس عنىان )
 

 93/91/1119تازيخ طهة تجديد انشهادة:  16/91/9329تازيخ اول تسجيم: 

 15/91/1119نافرة نغاية:  16/91/1199 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 15/91/1139نافرة نغاية:  16/91/1119 :ة نفاذية انشهادة انمجددةتداية فتس

 أ (  - 5انصنف وانمادة :)  

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                  ZLB Berhring GmbHاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

              P.O Boz 1230, 35002 Marburg, Germany                                     (:9)  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

     Emil-von Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, Germany (:1)  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم                   

                                                                                        

 

      CSL Behring GmbH                                                                      اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

                                                                                                    35041 Marburg GERMANY                          
مة انعالعنىان انجهة مانكة                                                                                                                                                            انجديد:   

 

 

 

 

 



 11/3/1199تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9336زقم االعالن : 

 14/91/1193تازيخ طهة تغييس عنىان :   14313زقم انعالمة: 

 11/91/1193تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/91/9313تازيخ اول تسجيم: 

 14/91/1193نافرة نغاية:  15/91/1113 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/91/1113نافرة نغاية:  15/91/1193 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ ج د ( – 3 ) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Paco Rabanne parfums                                                                               اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

87 , Avenue de- La Grande Armee , Paris, France                                                                                             

   PUIG FRANCE, Societe Par Actions Simplifiee                              اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

            65-67 avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, FRANCE                                                
انعالمة عنىان انجهة مانكة  انجديد:                                                                                                                                               
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