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  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 26/6/2014 :تغييس االسمتازيخ تقديم طهة  1401زقم اإلعالن : 

 10/5/2002 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة: 18/5/2006 تازيخ اول تسجيم: 48283  انعالمة:زقم 

 18/5/2016 نافرة نغاية: 18/5/2006 :نفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 12/5/2026 نافرة نغاية: 18/5/2016 نفاذية انشهادة انمجددة:فتسة تداية 

 ا (  – 11ا ب ج ( )  – 2) ( ا ب  – 1) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسم + تجديد 

  Deutsche Amphibolin – Werke Von Robert Murjahn Gmbh & Co Kg  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  DAW SE  : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

 RoBdorfer StraBe 50 64372 Ober –Ramstadt Germany ة انتجازية :معنىان انجهة مانكة انعال  

   

 

 

 

  مسجم انعالمات انتجازية                                                                                                                     
            

 



 20/1/2021تازيخ تقديم طهة تغييس االسم:  1401زقم اإلعالن : 

 22/2/2012تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  4/2/2011تازيخ اول تسجيم:  51312  انعالمة:زقم 

 4/2/2021نافرة نغاية:  4/2/2011 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/2/2031 نافرة نغاية: 4/2/2021تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ( ا ب ج د هـ و ح  – 1) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسم + تجديد 

 .Nau S .r.l  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

 Nau S .p.A  : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

Via S.e.P. Mazzucchelli , 7-21043 Castiglione Olona ( VA) ITALY ة انتجازية :معنىان انجهة مانكة انعال    

   

 

 

 

  مسجم انعالمات انتجازية                                                                                                                     
 

 



  22/8/2022م:تازيخ تقديم طهة تغييس االس 1401زقم اإلعالن : 

 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  23/11/2005تازيخ اول تسجيم:  48480  انعالمة:زقم 

 23/11/2015نافرة نغاية:  23/11/2005 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/11/2015 نافرة نغاية: 23/11/2015تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 ا ب ج (  – 1ا ب ( )  – 2) ( ك  هـ ح – 6) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييس: تغييس اسم + تجديد 

  Aisin Seiki Kabushiki Kaisha ( also trading as Aisin Seiki Co ., Ltd .)  :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  AISIN CORPORATION  : اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد

2-1 Asahi – machi , Kariya-shi, AICHI –ken , Japan . ة انتجازية :معنىان انجهة مانكة انعال  
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