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عدد العالماث املنشورة للتسجيل )011 ( :

عدد العالماث املنشورة للتجديد ()51

عدد العالماث املنشورة مبوجب القراراث القضائيت )0( :

عدد العالماث املنشورة للتنويه )4( :

ذىويً
رقم اإلعالن 0731 :

رقم الصحيفح :

رقم الطلة 37337 :

ذأريخً 7103/7/71 :
رقم العالمح 37337 :

اسم العالمح  :كيسرادروتس

ذأريخً 7103/7/71 :

سثق وان ذم وشز العالمح الرجاريح المزقمح (  )37337في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد (  ) 557في  7103/ 4 /72خطأ في االصىاف في
حيه ان االصىاف الصحيحح للعالمح مثثد ادواي لذا وجة الرىويً .
الصىف والمادج  – 5 ( :ب )
االسم الكامل لصاحة الطلة Recordati Orphan Drugs :
العىوان الكامل لصاحة الطلة Immeuble "le Wilson"-70 avenue du General de Gaulle-92800 Puteaux, France :
قثل الرىويً

تعذ الرىويً

ذىويً
رقم اإلعالن 0731 :

رقم الصحيفح :

رقم الطلة 44614 :

ذأريخً 7117/ 2 /04 :
رقم العالمح 44604 :

اسم العالمح VISA :

ذأريخً 7117/ 2 / 04 :

سثق وان ذم وشز العالمح الرجاريح المزقمح ( ) 44614في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد (  )426في  7101/ 00 / 3خطأ في اسم الشزكح في
حيه ان ااالسم الصحيح للعالمح مثثد ادواي لذا وجة الرىويً .
الصىف والمادج  -76 ( :ا ب ج د )
االسم الكامل لصاحة الطلة VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION :
العىوان الكامل لصاحة الطلة 900 Metro Center Boulevard,Foster City, California, 94404,U.S.A. :
قثل الرىويً

تعذ الرىويً

ذىويً
رقم اإلعالن 0731 :

رقم الصحيفح :

رقم الطلة 37735 :

ذأريخً 7106/ 6 / 2 :
رقم العالمح 37735 :

اسم العالمح 77 :

ذأريخً 7106/6 / 2 :

سثق وان ذم وشز العالمح الرجاريح المزقمح (  ) 37735في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد (  )557في  7103/ 4 / 72خطأ في االسم في
حيه ان االسم الصحيح للعالمح مثثد ادواي لذا وجة الرىويً .
الصىف والمادج  -4 ( :ا ب ج )
االسم الكامل لصاحة الطلة P.H. Kruijff Holding B.V. Van Ewijckskade 1G :
العىوان الكامل لصاحة الطلة 1761 JA ANNA PAULOWNA The Netherlands :
قثل الرىويً

تعذ الرىويً

ذىويً
رقم اإلعالن 0731 :

رقم الصحيفح :

رقم الطلة 34462 :

ذأريخً 7103/ 3 /74 :

اسم العالمح CRESEMBA :

رقم العالمح 34462 :

ذأريخً 7103/ 3 / 74 :

سثق وان ذم وشز العالمح الرجاريح المزقمح (  ) 34462في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد ( ) 552في  7103/ 07 / 7خطأ في االسم في
حيه ان االسم الصحيح للعالمح مثثد ادواي لذا وجة الرىويً .
الصىف والمادج  -5 ( :ا )
االسم الكامل لصاحة الطلة Basilea Pharmaceutica International AG, :
العىوان الكامل لصاحة الطلة Grenzacherstrasse 487,4058 Basel, Switzerland :
قثل الرىويً

تعذ الرىويً

