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 22/4/2009 : تغييس اسمتازيخ طهة  انعدد: 9911 زقم االعالن :

 22/4/2009 : تازيخ طهة تغييس عنىان  97773 زقم انعالمة:

 22/90/2094 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 29/99/9111 تازيخ اول تسجيم:

 29/99/2094 نافرة نغاية: 29/99/9111 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 20/99/2024 نافرة نغاية: 29/99/2094 :فاذية انشهادة انمجددةتداية فتسة ن

  أ ب ج هـ و ( – 92ا ب ج ( )  – 94ب ( )  – 1) انصنف وانمادة :

 تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان نىع انتغييس:

                                                            .PREFEL S.A    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

 3 Avenue Pasteur  , L-2311  Luxembourg – Luxembourg                                                                                

                                                               . Prada S . A                                               اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

انجديدعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية  :                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                       

         23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Luxembourg                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



 22/4/2009تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 22/4/2009تازيخ طهة تغييس عنىان :   97771زقم انعالمة: 

 22/90/2094تازيخ طهة تجديد انشهادة:  29/99/9111تازيخ اول تسجيم: 

 29/99/2094: نافرة نغاية 29/99/9111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 20/99/2024نافرة نغاية:  29/99/2094 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

  أ ب ( -23 )(  وأ ب ج هـ  – 22أ ب ج د هـ ( )  -93ا ب هـ و ( )  – 92أ ب ( )  – 94أ ( )  – 1أ ب ( ) – 9 ) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                                                            .PREFEL S.A    انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:اسم 

  ة انعالمة انتجازية انقديمعنىان انجهة مانك :                                                                                                                              

 3 Avenue Pasteur  , L-2311  Luxembourg – Luxembourg                                                                                

                                                               . Prada S . A                                               اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

         23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Luxembourg                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



 91/3/2094تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 91/3/2094تازيخ طهة تغييس عنىان :   22299زقم انعالمة : 

 22/2/2093يخ طهة تجديد انشهادة: تاز 3/7/2003:  تازيخ اول تسجيم

 3/7/2093نافرة نغاية:  3/7/2003 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 7/7/2023نافرة نغاية:  3/7/2093 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ب ج (   – 92 ) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 : Erbak- Uludag Mesrubat ve Glda Sanayi  Anonim Sirketi                                نعالمة انتجازية انقديماسم انجهة مانكة ا
                      

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

                         Yeni Yalova Yolu 3 Km  16200  Bursa , Turkey                                                              
 : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

                                        Erbak-Uludag Icecek Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi                                                                     
    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       

Yenice Sanayi Bolgesi Turgut Ozal Mahallesi.  Ova Caddesi.  Yenice Inegol / Bursa, Turkey 
 

 

 



 92/92/2092تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 92/92/2092تازيخ طهة تغييس عنىان :   42077زقم انعالمة : 

 4/92/2093تازيخ طهة تجديد انشهادة:  7/92/2009تازيخ اول تسجيم : 

 7/92/2093نافرة نغاية:  7/92/2009 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/92/2023نافرة نغاية:  7/92/2093 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ (   – 2 ) انصنف وانمادة :

 م + تغييس عنىاننىع انتغييس: تجديد + تغييس اس

   :                                                    SCHERING CORPORATION                       اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

GALLOPING HILL ROAD, KENIL WORTH , STATE OF NEW JERSEY 07033 UNITED STATES OF 
AMERICA                                                                                                                                                               

 ,.Merck Sharp & Dohme Corp                                                                          : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد
                                                                     

                                                                                                                
   عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                        

One Merck Drive, Whitehouse   Station,   New Jersey 08889-0100,  the  United States of America     
 

 

 

 



 22/4/2009تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 22/4/2009تازيخ طهة تغييس عنىان :   92743زقم انعالمة: 

 24/2/2022:  تازيخ طهة تجديد انشهادة 7/7/9117:  تازيخ اول تسجيم

 2/7/2022نافرة نغاية:  7/7/2092 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/7/2092نافرة نغاية:  7/7/2022 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

  ب ج د هـ و (  – 22أ ب ج د هـ ( )   -93أ ج د ( )  – 9 ) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                                                            .PREFEL S.A    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

 3 Avenue Pasteur  , L-2311  Luxembourg – Luxembourg                                                                                

                                                               . Prada S . A                                               زية انجديد:اسم انجهة مانكة انعالمة انتجا

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

         23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Luxembourg                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

   

 



 29/7/2020تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 29/7/2020تازيخ طهة تغييس عنىان :   42292زقم انعالمة: 

 90/7/2091تازيخ طهة تجديد انشهادة :  92/2/2004تازيخ اول تسجيم : 

 92/2/2091نافرة نغاية:  92/2/2004 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 94/2/2021نافرة نغاية:  92/2/2091 :ذية انشهادة انمجددةتداية فتسة نفا

 أ (  - 2)  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                                                 .Biofarma S.A                                                         اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

  22 RUE Garnier , 92200 Neuilly – Sur-Seine , France                                                      

  :                                      BIOFARMA  SAS                                                    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

        50 rue Carnot,  92284 SURESNES Cedex, France              
 

 

   

 



 29/7/2020تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 29/7/2020تازيخ طهة تغييس عنىان :   42992زقم انعالمة: 

 99/7/2091تازيخ طهة تجديد انشهادة :  94/9/2004تازيخ اول تسجيم : 

 94/9/2091نافرة نغاية:  94/9/2004 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 99/9/2021نافرة نغاية:  94/9/2091 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ (  - 2)  انصنف وانمادة :

 اسم + تغييس عنىاننىع انتغييس: تجديد + تغييس 

                                                 .Biofarma S.A                                                         اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

  22 RUE Garnier , 92200 Neuilly – Sur-Seine , France                                                      

  :                                      BIOFARMA  SAS                                                    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

نتجازية انجديدعنىان انجهة مانكة انعالمة ا :                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                       

        50 rue Carnot,  92284 SURESNES Cedex, France              
 

 

   

 



 29/7/2020تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 29/7/2020تازيخ طهة تغييس عنىان :   20229 زقم انعالمة: 

 29/2/2091تازيخ طهة تجديد انشهادة :  27/99/9179تازيخ اول تسجيم : 

 22/99/2093نافرة نغاية:  27/99/2009 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/99/2023نافرة نغاية:  27/99/2093 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ (  - 2)  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

                                                 .Biofarma S.A                                                         اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

  22 RUE Garnier , 92200 Neuilly – Sur-Seine , France                                                      

  :                                      BIOFARMA  SAS                                                    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

        50 rue Carnot,  92284 SURESNES Cedex, France              
 

 

   

 



 27/7/2020تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 23/7/2020تازيخ طهة تغييس عنىان :   27932مة:  زقم انعال

 27/7/2020تازيخ طهة تجديد انشهادة :  21/7/2090تازيخ اول تسجيم : 

 21/7/2020نافرة نغاية:  21/7/2090 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 23/7/2090نافرة نغاية:  21/7/2020 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 هـ (  - 21)  ة :انصنف وانماد

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Fromageries Bel                                                     : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

16 Boulevard Malesherbes – 75008 Paris / France                                                  

  :                                                                        BEL                                            اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

انتجازية انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة :                                                                                                                                            
 2, allee de Longchamp – 92150 Suresnes, France                      

 

 

 

 

 



 انعدد: 9911زقم االعالن : 
 93/2/2020: (9) تازيخ طهة تغييس اسم 
 93/2/2020 :(2) تازيخ طهة تغييس اسم 

 20/2/2020تازيخ طهة تغييس عنىان :   42232زقم انعالمة:  

 94/1/2094تازيخ طهة تجديد انشهادة :  92/1/2004خ اول تسجيم : تازي

 92/1/2094نافرة نغاية:  92/1/2004 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 94/1/2024نافرة نغاية:  92/1/2094 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ب ج هـ ش ح ط (  – 99)  انصنف وانمادة :

 ييس اسم + تغييس عنىاننىع انتغييس: تجديد + تغ

 .WINIA MANDO INC                                             : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  نىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديمع :                                                                                                                              

121 MAEGOK-RI, TANGJEONG-MYUN, ASAN-SHI, CHUNGCHEONGNAM-DO, REPUBLIC OF 
KOREA                                                                                                                                                                 

                           .Dayou Winia Co., Ltd              ( :1اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد )
  WINIADIMCHAE Co., Ltd.                               :(2)                                             اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

110, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea            : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد    
 

 

   

 



 23/1/2020تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 23/1/2020: تازيخ طهة تغييس عنىان   22347زقم انعالمة:  

 29/2/2020تازيخ طهة تجديد انشهادة :  90/2/2090تازيخ اول تسجيم : 

 90/2/2020نافرة نغاية:  90/2/2090 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/2/2090نافرة نغاية:  90/2/2020 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

  ب (  – 94)  انصنف وانمادة :

 د + تغييس اسم + تغييس عنىاننىع انتغييس: تجدي

 CASA VHERNIER S.PA. LA                                    : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

VIA CUNIETTI 10- VALENZA-ITALY                                                         

  :                                                        .VHERNIER S.P.A                                         اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
Milano, via Borgonuovo . 24 – ITALY                

 

   

 

 



 23/7/2097تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 27/2/2097تازيخ طهة تغييس عنىان :   27797زقم انعالمة:  

 92/2/2020تازيخ طهة تجديد انشهادة :  91/90/2029تازيخ اول تسجيم : 

 91/90/2020نافرة نغاية:  91/90/2090 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 93/90/2090نافرة نغاية:  91/90/2020 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

  أ ب (  – 42د ( )   – 92)  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

  .Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc     : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :                                                                                                                              

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902 U.S.A.                                                               

  :   Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC                                         اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817 U.S.A. 

 

 

 

 



 91/7/2001تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 20/7/2020ىان : تازيخ طهة تغييس عن  24390زقم انعالمة:  

 24/2/2020تازيخ طهة تجديد انشهادة :  9/1/9171تازيخ اول تسجيم : 

 2/1/2091نافرة نغاية:  9/1/2001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/1/2021نافرة نغاية:  9/1/2091 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ ج (  – 1)  انصنف وانمادة :

 د + تغييس اسم + تغييس عنىاننىع انتغييس: تجدي

 OY ENSTO AB            : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  ة انقديمعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازي :                                                                                                                              

POHJANTUULENTIS  2 ,   06100  PORVOO FINLAND 

  :         Ensto Oy                                           اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
Ensio Miettisen Katu 2 06100 Porvoo , Finland 

 

 

 

 



 20/90/2003تازيخ طهة تغييس اسم :  انعدد: 9911زقم االعالن : 

  24911زقم انعالمة:  
 20/90/2003: (9)تازيخ طهة تغييس عنىان 

 90/90/2091(: 2تازيخ طهة تغييس عنىان )
 29/9/2091تازيخ طهة تجديد انشهادة :  92/9/9171تازيخ اول تسجيم : 

 94/9/2091نافرة نغاية:  92/9/2001 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 94/9/2021نافرة نغاية:  92/9/2091 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

  ب (  - 92)  انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان

 MICHELIN COMPAGNIE  GENERALE DES ETABLISS-MENTS -   : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم
MICHELIN & CIE                                                                                                                                              

12-COURS SABLON CLERMONT -  FERRAND FRANCE   : (1)   عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                                        : (2)   عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

12 cours Sablon , 63000 Clermont-Ferrand, France                                                                                         

  :         Compagnie Generale Des Etablissements Michelin                                 اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :                                                                                                                                       
23, Place des Carmes-Dechaux, 63000 Clermont-Ferrand, France            
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