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 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 8/3/1431تازيخ تقديى طهة تجديد:  10/1/3791: تازيخ اول تسجيم 13012زقى انعاليح: 

 11/1/1431 َافرج نغايح: 10/1/3774تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 11/1/1411َافرج نغايح: 10/1/1431تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( أ ج –7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: YOKOGA WE ELECTRIC CORPORATION  

ADDRESS :9-32, Naka –cho , 2-chome , Musashino-shi , 180-8750 , Tokyo – Japan  

 

    

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 33/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  39/1/1433: جيمتازيخ اول تس 18941زقى انعاليح: 

 39/1/1413 َافرج نغايح: 39/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 32/1/1413َافرج نغايح: 39/1/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ج(  – 1)انصُف وانًادج 

 نًحدودج فاتسٍ نالستيساد وانتصديس ااالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 االيازاخ انعستيح انًتحدج  –دتي  –جثم عهي  – 61257ص ب  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS : 

 

    

 

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 3/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  10/0/1433: تازيخ اول تسجيم 18724زقى انعاليح: 

 10/0/1413 َافرج نغايح: 10/0/1433 ادج:تدايح فتسج َفاذيح اخس شه

 11/0/1413 َافرج نغايح: 10/0/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ( – 7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Zhejiang Just Power Supply Co.Ltd 

ADDRESS :A Zone, Nvbu Industrial Area, Lanxi City, Zhejiang Provinc , China . 

   

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 33/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  8/1/1433: تازيخ اول تسجيم 17419زقى انعاليح: 

 8/1/1413 َافرج نغايح: 8/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 9/1/1413 َافرج نغايح: 8/1/1413 دج انًجددج:تدايح فتسج َفاذيح انشها

  ا ب ج د هـ و ش ح ط (  – 33ا ب ج د هـ و ش ح ( ) – 7) (ا –9)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: CAMELION BATTERY CO., LTD .  

ADDRESS :Unit 705 , Cyber Times Tower A, Tianan Cyber Park , Shenzhen , Guangdong 518041 
China  

  

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 3/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  38/1/3772: تازيخ اول تسجيم 10201زقى انعاليح: 

 38/1/1413 َافرج نغايح: 38/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 39/1/1413 َافرج نغايح: 38/1/1413 ادج انًجددج:تدايح فتسج َفاذيح انشه

 ( ا ج –9)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: NGK SPARK PLUG CO., LTD . 

ADDRESS :14-18 Takatsuji- cho, Mizuho – ku , Nagoya City , 467-8525, Japan  

    

 

 



 

 انعدد :  3041إلعالٌ : زقى ا

 3/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  10/0/1433: تازيخ اول تسجيم 18721زقى انعاليح: 

 10/0/1413 َافرج نغايح: 10/0/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 11/0/1413 َافرج نغايح: 10/0/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 (ا  – 7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Zhejiang Just Power Supply Co.Ltd 

ADDRESS :A Zone, Nvbu Industrial Area, Lanxi City, Zhejiang Provinc , China . 

 

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  32/1/1433: تازيخ اول تسجيم                                         18080زقى انعاليح: 

 32/1/1413 َافرج نغايح: 32/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 31/1/1413 َافرج نغايح: 32/1/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ج د ط ي  –14)انصُف وانًادج 

 نصاحة انطهة :  االسى انكايم

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: YILDIZ HOLDING A.S. 

ADDRESS :Kisikli Mah . Ferah Cad . Cesme Sk . No :2/4 B.Camlica, Uskudar / Istanbul - Turkey 

 

    

 

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  32/1/1433: تازيخ اول تسجيم                                         18081زقى انعاليح: 

 32/1/1413 َافرج نغايح: 32/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 31/1/1413 َافرج نغايح: 32/1/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ج د ط ي (  –14)انصُف وانًادج 

 طهة : االسى انكايم نصاحة ان

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: YILDIZ HOLDING A.S. 

ADDRESS :Kisikli Mah . Ferah Cad . Cesme Sk . No :2/4 B.Camlica, Uskudar / Istanbul - Turkey 

    

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413هة تجديد: تازيخ تقديى ط 7/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18011زقى انعاليح: 

 7/1/1413 َافرج نغايح: 7/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 8/1/1413 َافرج نغايح: 7/1/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ا ب ج د هـ و ش ح ط –33)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ACHAL ANIL BAKERI  

ADDRESS :No: 415 BODAK DEV AHMED ABAD KUJRAT INDIA 380054 

 

    

 

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  1/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18048زقى انعاليح: 

 1/1/1413 َافرج نغايح: 1/1/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 1/1/1413 َافرج نغايح: 1/1/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ج ح ط و ٌ ع ف ص ز –14)انصُف وانًادج 

 شسكح ايديتا نهصُاعاخ انغرائيح ش . و . و االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 تيح جًهىزيح يصس انعس –انجيصج  –ىتس تيديُح انسادض يٍ اك انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS : 

    

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 39/1/1431تازيخ تقديى طهة تجديد:  9/0/1441: تازيخ اول تسجيم 09214زقى انعاليح: 

 9/0/1431 َافرج نغايح: 9/0/1441 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 2/0/1411 يح:َافرج نغا 9/0/1431: تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج

 ( ا  –32)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The Procter & Gamble Company 

ADDRES : One Procter &Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202 , United States of America  

 

    

 

 

 



 

 دد : انع 3041زقى اإلعالٌ : 

 32/33/1431تازيخ تقديى طهة تجديد:  31/0/1442: تازيخ اول تسجيم 07139زقى انعاليح: 

 31/0/1432 َافرج نغايح: 31/0/1442تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 31/0/1412َافرج نغايح: 31/0/1432تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( هـ –17)انصُف وانًادج 

 صاحة انطهة : االسى انكايم ن

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V. 

ADDRESS :Middellandse Zee 7, 3446 CG Woerden , The Netherlands  

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 11/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  2/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18241زقى انعاليح: 

 2/1/1413 َافرج نغايح: 2/1/1433تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 1/1/1413َافرج نغايح: 2/1/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ا –0)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Ashland Licensing and Intellectual Property LLC 

ADDRESS :5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017 , United States Ohio 43017 , United States of 
America  

  

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 11/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  1/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18173زقى انعاليح: 

 1/1/1413 َافرج نغايح: 1/1/1433شهادج: تدايح فتسج َفاذيح اخس

 3/1/1413َافرج نغايح: 1/1/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ا ب –31)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co., Ltd  

ADDRESS :No: 2 Takaracho , Kanagawa – ku , Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-8623 

    

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 11/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  1/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18179زقى انعاليح: 

 1/1/1413 َافرج نغايح: 1/1/1433تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 3/1/1413َافرج نغايح: 1/1/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ج د و ا ب –7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co., Ltd  

ADDRESS :No: 2 Takaracho , Kanagawa – ku , Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-8623 

 

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 11/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  1/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18188زقى انعاليح: 

 1/1/1413 َافرج نغايح: 1/1/1433تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 3/1/1413َافرج نغايح: 1/1/1413انشهادج انًجددج: تدايح فتسج َفاذيح

 ا ب ج د و(  –7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co., Ltd  

ADDRESS :No: 2 Takaracho , Kanagawa – ku , Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-8623 

 

   

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  1/0/1433: تازيخ اول تسجيم 18803زقى انعاليح: 

 1/0/1413 َافرج نغايح: 1/0/1433تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 0/0/1413َافرج نغايح: 1/0/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ا ب ج د ح –17)انصُف وانًادج 

 شسكح انسيال فىد استف اَدستسيص )ش . و .ح (االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 / االيازاخ انعستيح انًتحدج  1-1انًُطقح انحسج نًطاز انشازقح اندوني ال  –انشازقح  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS : 

    

 

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  11/1/1433: تازيخ اول تسجيم 18911زقى انعاليح: 

 11/1/1413 َافرج نغايح: 11/1/1433تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 11/1/1413َافرج نغايح: 11/1/1413تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

  ح ( – 01)_ (ا –3)دج انصُف وانًا

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Intervet International B.V. 

ADDRESS :Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, the Netherlands  

 

    

 

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  0/0/1433: سجيمتازيخ اول ت 18819زقى انعاليح: 

 0/0/1413 َافرج نغايح: 0/0/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 1/0/1413 َافرج نغايح: 0/0/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ا ب ج د هـ و ش ح(  –17)انصُف وانًادج 

 د استف اَدستسيص )ش . و .ح (شسكح انسيال فىاالسى انكايم نصاحة انطهة : 

 / االيازاخ انعستيح انًتحدج  1-1انًُطقح انحسج نًطاز انشازقح اندوني ال  –انشازقح  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS : 

 

    

 

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 1/1/1413هة تجديد: تازيخ تقديى ط 7/1/1431: تازيخ اول تسجيم 24730زقى انعاليح: 

 7/1/1413 َافرج نغايح: 7/1/1431 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 8/1/1413 َافرج نغايح: 7/1/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

  ب( – 11ب ج د هـ و ش() – 13ا ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل و ٌ ض ع ف ص ق ز ( ) – 14)(ا ب ج د هـ و ش ح –17):انصُف وانًادج

 شسكح انسيال فىد استف اَدستسيص )ش . و .ح (االسى انكايم نصاحة انطهة : 

 / االيازاخ انعستيح انًتحدج  1-1انًُطقح انحسج نًطاز انشازقح اندوني ال  –انشازقح  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS : 

 

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 32/1/1413تازيخ تقديى طهة تجديد:  11/31/1433: تازيخ اول تسجيم 24192زقى انعاليح: 

 11/31/1413 َافرج نغايح: 11/31/1433 تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 10/31/1413 َافرج نغايح: 11/31/1413 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ب ج –11)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: European Refreshments 

ADDRESS : Southgate Dublin Road, Drogheda , A92 YK7W , Ireland 

    

 

 

 



 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 31/1/1439تازيخ تقديى طهة تجديد:  30/7/1441: تازيخ اول تسجيم 03071زقى انعاليح: 

 30/7/1439 َافرج نغايح: 30/7/1441 اذيح اخس شهادج:تدايح فتسج َف

 31/7/1419 َافرج نغايح: 30/7/1439 تدايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:

 ( ا ب د هـ –10)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH 

ADDRESS :Baerler Strasse 100 47441 Moers, Germany  

 

   

 

 

 



 

 انعدد :  3041زقى اإلعالٌ : 

 19/1/1437تازيخ تقديى طهة تجديد:  17/1/1440: تازيخ اول تسجيم 01837زقى انعاليح: 

 17/1/1437 َافرج نغايح: 17/1/1440تدايح فتسج َفاذيح اخس شهادج:

 18/1/1417َافرج نغايح: 17/1/1437دايح فتسج َفاذيح انشهادج انًجددج:ت

 و ش ح (  – 01ا ( ) – 18ب ج ( ) – 19ا ج و ح ( ) –7)انصُف وانًادج 

 االسى انكايم نصاحة انطهة : 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG 

ADDRESS: Metro – Strasse 1, D-40235 Dusseldorf, Germany  
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