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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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  15/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى : انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 15/8/2422تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   33233زقى انعالية: 

 6/8/2413تازيخ طهة تجديد انشهادة:  14/4/1111تازيخ اول تسجيم: 

 14/4/2414نافرة نغاية:  14/4/1111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/4/2424نافرة نغاية:  14/4/2414 :انشهادة انًجددة تداية فتسة نفاذية

 ( ا ب – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place Jean Millier , La Defense 6 Franceى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                                                                                                                                                        2place Jean Millier , La Defense 6 France   انجديد: انعالية عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :    3411زقى انعالية: 

 25/8/2441تجديد انشهادة:  تازيخ طهة 21/4/1154تازيخ اول تسجيم: 

 14/4/2414نافرة نغاية:                            21/4/1154 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/4/2424نافرة نغاية:  14/4/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا ب هـ   – 1انصنف وانًادة :)

 ىاٌنىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عن

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place Jean Millier , La Defense 6 Franceى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                                                                                                                                                        2place Jean Millier , La Defense 6 France   انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441 زقى االعالٌ :

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23518زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تازيخ اول تسجيم: 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/3/2424نافرة نغاية:  15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدكة عنىاٌ انجهة يان
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23522زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تازيخ اول تسجيم: 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :اخس شهادةتداية فتسة نفاذية 

 14/3/2424نافرة نغاية:  15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )اٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديعنى
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        انجديداسى انجهة يانكة انعالية انتجازية 

 Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23523زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تازيخ اول تسجيم: 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/3/2424نافرة نغاية:  15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 يس عنىاٌنىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغي

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدىاٌ انجهة يانكة عن

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  عدد:ان 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23515زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تازيخ اول تسجيم: 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/3/2424فرة نغاية: نا 15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  ية انجديدانعالعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23513زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تازيخ اول تسجيم: 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/3/2424نافرة نغاية:  15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )يانكة انعالية انتجازية انقديعنىاٌ انجهة 
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   52531زقى انعالية: 

 34/4/2411تازيخ طهة تجديد انشهادة:  24/6/2448تازيخ اول تسجيم: 

 24/6/2418نافرة نغاية:  24/6/2448 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 23/6/2428نافرة نغاية:  24/6/2418 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا ب (  – 4( ) ا – 4انصنف وانًادة :)

 غييس اسى + تغييس عنىاٌنىع انتغييس: تجديد + ت

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

 Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 

 

 



  15/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى : انعدد: 1441عالٌ : زقى اال

 4/8/2422تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   44524زقى انعالية: 

 6/8/2413تازيخ طهة تجديد انشهادة:  3/1/2443تازيخ اول تسجيم: 

 3/1/2418نافرة نغاية:  3/1/2443 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 2/1/2428نافرة نغاية:  3/1/2418 :ًجددةتداية فتسة نفاذية انشهادة ان

 و ش ح (  – 42ا ( )  – 44ا ب ( )  – 31)  (ا ب  – 4)ا ب (  – 1)  انصنف وانًادة :

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

 2place Jean Millier , La Defense 6 Franceى : ية انتجازية انقديعنىاٌ انجهة يانكة انعال

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

                                                                                                                                                        2place Jean Millier , La Defense 6 France   انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 15/1/2411تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 24/6/2411تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   33312زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  11/2/1114:  تازيخ اول تسجيم

 11/2/2411نافرة نغاية:  11/2/1114 : تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 18/2/2421نافرة نغاية:  11/2/2411 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ( ب  – 12انصنف وانًادة : )

 ييس عنىاٌنىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغ

 TOYO TIRE & RUBBER CO ., LTD            :  اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

   Edobori 1-chome , Nishi –ku , Osaka , Japan 18-17ى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

           TOYO TIRE CORPORATION                                  : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

   Fujinoki , Itami –shi ,Hyogo , Japan 13- 2-2  انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 11/8/2422تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 4/8/2414تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   23513زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  15/3/1184تسجيم: تازيخ اول 

 15/3/2414نافرة نغاية:  15/3/1184 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/3/2424نافرة نغاية:  15/3/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 (ا – 4انصنف وانًادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

  .TOTAL S.A               : يانكة انعالية انتجازية انقديىاسى انجهة 

 2place de la COUPOLE , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France( :  1ى )عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
 2place Jean Millier , La Defense 6, 92400 Courbevoie ,  France ( :2ى ) عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   TotalEnergies SE                                        اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  Tour Total , 24 Gours Michelet , 92400 Gourbevoie , France   : (  1)  انعالية انجديدعنىاٌ انجهة يانكة 
                                                                                                                                                   2place Jean Millier , La Defense 6 France   : (  2)  الية انجديدانععنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 2/11/2415يس اسى : تازيخ طهة تغي انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 2/11/2415تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   44514زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:   2/1/2443تازيخ اول تسجيم:

 2/1/2414نافرة نغاية:  2/1/2443 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/1/2424نافرة نغاية:  2/1/2414 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ا (  – 44ا هـ و ش و ك ( )  – 16ا ( )  – 14ا ب ج هـ و ح ( )  – 1ا ( )  – 3ا ب ج د ( )  – 2) ( ا – 1انصنف وانًادة : )

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

   KONICA MINOLTA HOLDINGS , INC         : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى
 INC           KONICA MINOLTA :انجديد يانكة انعالية انتجازية  اسى انجهة  

  Nishishinjuku, 1 – chome , Shinjuku –ku Tokyo , Japan 2-26ى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي
  Marunouchi , Chiyods –ku , Tokyo 1- 6-1: عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  :    KONICA MINOLTA HOLDINGS , INC                                     انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديداسى 

  Japan  1-6 -1 Marunouchi , Chiyods – ku , Tokyo , انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 25/3/2411تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 3/4/2411تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   53813زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  6/4/2441:  تازيخ اول تسجيم

 6/4/2411نافرة نغاية:  6/4/2441 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/4/2421نافرة نغاية:  6/4/2411 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ( ا -38)انصنف وانًادة : 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس عنىاٌ

   .ASSOCIAZIONE RADIO MARA           : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  Via Turati 7-22036 Erba Co- Italyى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :  Radio Maria Aaps                                     اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

   Via Milano  12-22036 Erba Co- Italy انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 

 

 

 



 24/1/2411تازيخ طهة تغييس اسى :  انعدد: 1441زقى االعالٌ : 

 26/2/2424تازيخ طهة تغييس عنىاٌ :   24886زقى انعالية: 

 تازيخ طهة تجديد انشهادة:  13/14/1131اول تسجيم :  تازيخ

 13/14/2411نافرة نغاية:  13/14/1131 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 16/14/2421نافرة نغاية:  13/14/2411 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انًجددة

 ( ا ج د  – 3انصنف وانًادة : )

 عنىاٌ نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسى + تغييس

   Paco Rabanne Parfums        : اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انقديى

  Boulevard Du Parc , Neuilly Sur- Seine France 6ى : عنىاٌ انجهة يانكة انعالية انتجازية انقدي

  :   PUIG FRANCE , Societe par Actions Simplifiee                               اسى انجهة يانكة انعالية انتجازية انجديد

  avenue des Champs Elysees , 75008 Paris , FRANCE 67-65 انعالية انجديد: عنىاٌ انجهة يانكة 
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