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  ( 419عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (57عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)

 (99عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)
 (16عدد العالماث املنشىرة للرتخيص :)

 (21)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 
 (33عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري االسم :)

 (37عالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)عدد ال
 (19عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (6عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت + تغيري عنىان :)
 (4عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان +دمج جهاث :)

 (18عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + دمج جهاث :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +دمج جهاث +تغيري عنىان :)

 (1: )اجلهاث لدمج عدد العالماث املنشىرة 
 (2عدد العالماث املنشىرة لتجديد ترخيص:)

 (1) + تغيري عنىان  عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم

 (3:)+ نقل ملكيت العالماث املنشىرة لتغيري عنىانعدد 
 (14عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان   :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان  + نقل ملكيت   :)
 (6عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم : )

 (11امللغيت: ) عدد طلباث التسجيل املىدعت

 (23عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 : العدد 9911 زقم اإلعالن :

 99/8/8558تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    5::5; العالمة: زقم 

 8/8552/; :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 8/8592/; :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 8/8592/;وافرة لغاية:  
 

 8/8582/: وافرة لغاية:

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم : 
   8592/;/2تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

   8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم بعد الدمج:  
  8/8592/;تازيخ تقديم طلب التجديد :   

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان : 
 

 هـ و ش (  – 81)  الصىف والمادة :

 مج جهات + تغيس اسم وىع التغييس: تجديد + تغيس اسم + تغيس عىىان + د

 .CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V                                          :اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 .HOGEWEG 9 , 5301 LB ZALTBOMMEL THENETHERLANDSعىىان الجهة مالكة العالمة التجازية القديم : 

 .Friesland Campina Nederland Holding B.V                                          : الجديدازية اسم الجهة مالكة العالمة التج
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands         : عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس  

 .Friesland Campina Nederland Holding B.V                                                                 المدمجة : اسم الجهات 
                                                                                                                                    Friesland Brands B.V. 

 

 .Friesland Brands B.Vودما  : اسم الجهة الىاتجة عه اال

 B.V.                                               Friesland Campina Nederlandاسم الجهة مالكة العالمة التجازية بعد تغيس االسم :

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        



 : العدد 9911 زقم اإلعالن :

 99/8/8558تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    5:91; العالمة: زقم 

 8/8552/; :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 8/8592/; :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 8/8592/;وافرة لغاية:  
 

 8/8582/:وافرة لغاية: 

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم : 
   8592/;/2تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

   8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم بعد الدمج:  
  8/8592/;تازيخ تقديم طلب التجديد :   

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان : 
 

 هـ و ش (  – 81)  ة :الصىف والماد

 وىع التغييس: تجديد + تغيس اسم + تغيس عىىان + دمج جهات + تغيس اسم 

 .CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V:                                          اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 .HOGEWEG 9 , 5301 LB ZALTBOMMEL THENETHERLANDSعىىان الجهة مالكة العالمة التجازية القديم : 

 .Friesland Campina Nederland Holding B.V:                                           الجديداسم الجهة مالكة العالمة التجازية 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands         : عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس  

 .Friesland Campina Nederland Holding B.Vالمدمجة :                                                                  اسم الجهات 
                                                                                                                                    Friesland Brands B.V. 

 

 .Friesland Brands B.Vاسم الجهة الىاتجة عه االودما  : 

 B.V.                                               Friesland Campina Nederlandاسم الجهة مالكة العالمة التجازية بعد تغيس االسم :

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        



 : العدد 9911 زقم اإلعالن :

 99/8/8558تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    8::5; العالمة: زقم 

 8/8552/; :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 8/8592/; :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 8/8592/;وافرة لغاية:  
 

 8/8582/:وافرة لغاية: 

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم : 
   8592/;/2تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

   8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس االسم بعد الدمج:  
  8/8592/;تازيخ تقديم طلب التجديد :   

    8592/;/2تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان : 
 

 هـ و ش (  – 81)  الصىف والمادة :

 وىع التغييس: تجديد + تغيس اسم + تغيس عىىان + دمج جهات + تغيس اسم 

 .CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V                 :                         اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 .HOGEWEG 9 , 5301 LB ZALTBOMMEL THENETHERLANDSعىىان الجهة مالكة العالمة التجازية القديم : 

 .Friesland Campina Nederland Holding B.V:                                           الجديداسم الجهة مالكة العالمة التجازية 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands         : عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس  

 .Friesland Campina Nederland Holding B.Vالمدمجة :                                                                  اسم الجهات 
                                                                                                                                    Friesland Brands B.V. 

 

 .Friesland Brands B.Vاسم الجهة الىاتجة عه االودما  : 

 B.V.                                               Friesland Campina Nederlandاسم الجهة مالكة العالمة التجازية بعد تغيس االسم :

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        
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