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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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 11/10/2012تازيخ تقديم طهب نقم انمهكية:   1401زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طهب تجديد انشهادة:  6/11/1312تازيخ اول تسجيم:  12051 : انعالمةزقم 

 6/11/2012نافرة نغاية:  6/11/1312 :بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 5/11/2022 اية:نافرة نغ 6/11/2012بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 و (  – 31) (ا - 5) انصنف وانمادة :

  F. Hoffmann – La Roche AG :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  Grenzacherstrasse 124 Basel Switzerlandعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

 DSM IP Assets B.V. : ازية انجديداسم انجهة مانكة انعالمة انتج     
 

  Het Overloon 1 6411 TE Heerlen The Netherlands عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :
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 12/12/2016تازيخ تقديم طهب نقم انمهكية:   1401زقم اإلعالن :

 4/1/2003تازيخ تقديم طهب تجديد انشهادة:  4/1/2003تازيخ اول تسجيم:  31615 انعالمة:زقم 

 4/1/2013نافرة نغاية:  4/1/2003 :بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 3/1/2023 افرة نغاية:ن 4/1/2013بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 (هـ  – 16) انصنف وانمادة :

  J.S.Staedtler GmbH & Co. KG :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  Moosaeckerstrasse 3 , 90427 Nuernberg Germanyعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

STAEDTLER Mars GmbH & Co . KG : نكة انعالمة انتجازية انجديداسم انجهة ما     
 

 Moosaeckerstrasse 3 , 90427 Nuernberg Germany عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :
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 21/6/2011تازيخ تقديم طهب نقم انمهكية:   1401زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طهب تجديد انشهادة:  تازيخ اول تسجيم:  24656 انعالمة:زقم 

 22/6/2013نافرة نغاية:  22/6/1313 :بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 21/6/2023 افرة نغاية:ن 22/6/2013بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 (ا  – 5) انصنف وانمادة :

  Bayer Aktiengesellschaft :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  Kaiser عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :

Bayer lntellectual Property GmbH اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :  
 

 ALFRED –Nobel – Str . 10 401789 Monheim am Rhein Germany جهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :عنىان ان
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 30/11/2011تازيخ تقديم طهب نقم انمهكية:   1401زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طهب تجديد انشهادة:  23/3/1312تازيخ اول تسجيم:  23535 انعالمة:زقم 

 23/3/2012نافرة نغاية:  23/3/1312 :بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 23/3/2022 نافرة نغاية: 23/3/2012بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة: 

 (ا  – 12) انصنف وانمادة :

  .FIAT S.P.A :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم 

  Via Nizza 250 , 10126 Torino , Italyعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم : 

 FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A. : انجديداسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية     

 

 Via Nizza 250 , 10126 Torino , Italy عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد :
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