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  ( 624عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

 (42عدد العالماث املنشورة للتنويه :)

 (022عدد العالماث املنشورة للتجديد  :)
 (0عدد العالماث املنشورة للرتخيص :)

 (10عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )
 (0عدد العالماث املنشورة للتجديد  + تغيري االسم :)
 (0عدد العالماث املنشورة للتجديد  + تغيري عنوان :)

 (4عدد العالماث املنشورة للتجديد  + نقل ملكيت :)
 (0)بقرار قضائي عدد العالماث املنشورة 
 (01) : دمجعدد العالماث املنشورة لل

 (1عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم )

 (01عدد العالماث املنشورة لتغيري عنوان:)

 (04عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (41عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 42/9/4183تازيخ تقديى طهة نقم انًهكية:   8931زقى اإلعالٌ :

 1/81/4184تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  81/81/8331تازيخ اول تسجيم:  92143 انعالية:زقى 

 81/81/4184نافرة نغاية:  81/81/8331 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 82/81/4144 نافرة نغاية: 81/81/4184تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 (ا  – 88) انصنف وانًادة :

  Osram Gmbh :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 

  Marcel – Breuer – strasse 6 80807 Munlch , Germanyعنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى : 

 Ledvance Gmbh : نجديداسى انجهة يانكة انعالية انتجازية ا    
 

  Parking 29-33 , 85748 Garching Near Munich , Germany عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد :
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 84/2/4144تازيخ تقديى طهة نقم انًهكية:   8931زقى اإلعالٌ :

 81/88/4181تازيخ تقديى طهة تجديد انشهادة:  82/88/4111تازيخ اول تسجيم:  21281 : انعاليةزقى 

 82/88/4181نافرة نغاية:  82/88/4111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 81/88/4141 نافرة نغاية: 82/88/4181تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة: 

 (ا ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل و ٌ س ع ف ص ق ز  -91) انصنف وانًادة :

  Mars , Incorporated :اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى 

  .Elm Street , Mclean , Virginia 22101 – 3883 , U.S.A 6885عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى : 

Ritter Schonbuch Vermogensverwaltungs GmbH & Co . KG : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد     
 

  Alfred – Ritter – Strasse 25 , 71111Waldenbuch , Germany عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد :
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