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  ذٕٛيٗ

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 3/3/0909ذأسيخٗ :  اسالفيراي اٌعالِح : اسُ 13331 اٌعالِح : سلُ

في  االصٕافا خطأ في 30/3/0903 يـــــــــــــ( ف 429( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 13331اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ   ذحذياٌص صٕافاالاْ  ديٓ

 أ  ج  (  - 1 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

 SC FARMEC SA                                                               االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

 Chj Napoca , strada  H, Barbusse nr  16, ROMANIA اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 00/30/0930ذأسيخٗ :  اٚتيشذه اٌعالِح : اسُ 13339  اٌعالِح : سلُ

 االسُاٌراسيخ ٚ خطأ في 30/3/0903ي ( ف429( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 13339اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  ٚاٌعٕٛاْ االسُاٌراسيخ ٚ اْ ديٓفي  ٚاٌعٕٛاْ

 أ (  - 0 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

 MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI           االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

   ,TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

34959, ISTANBUL, TURKIYE                                                                                                                 

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

  31/0/0909 ذأسيخٗ : اترأي اٌعالِح : اسُ 13191  اٌعالِح : سلُ

في ٌعٕٛاْ ا خطأ في 30/3/0903 يـــــــــــــ( ف 429( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد )13191اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  ٌعٕٛاْااْ  ديٓ

 ب (  -30 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

  Limited                                                                               Wanli Tire Corporationاالسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

 ,No. 3, WANLI ROAD, AOTOU TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU CITY اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

GUANGDONG PROVINCE, P. R. China                                                                                                      

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 33/30/0930ذأسيخٗ :  TAZO اٌعالِح : اسُ 19012 اٌعالِح : سلُ

في  اٌراسيخ خطأ في 30/3/0903 يـــــــــــــ( ف 429تاٌعذد )( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح  19012اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  ٌراسيخااْ  ديٓ

 ب (  - 19  ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

 Starbucks Corporation d/b/a ( Starbucks Coffee Company )                                 االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

  Utah Avenue South , Seattle WA 98134  United States of America 2401           اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 0/30/0930ذأسيخٗ :  ٌيفشي اٌعالِح : اسُ 19132 اٌعالِح : سلُ

في  صٕافاال خطأ في 30/3/0903 يـــــــــــــ( ف 429( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد )19132سيح اٌّشلّح )اٌعالِح اٌرجا سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  صٕافاالاْ  ديٓ

 أ (  - 34ب  ج  د ( )   - 3 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

 NAME:    Uni – Charm Corporation                                                                                                             

182 Shimobun , Kinsei – cho Shikokuchuo – shi , Ehime – ken Japan .                                 ADDRESS: 

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 33/33/0991ذأسيخٗ :  اٚذيس  اٌعالِح : اسُ 31033 اٌعالِح : سلُ

في  عٕٛاْاٌ خطأ في 00/30/0909 يـــــــــــــ( ف 411( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد )31033اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  ٌعٕٛاْااْ  ديٓ

 ب ج (  - 13أ ( )   - 0أ ج ( )   - 3 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

OTIS ELEVATOR COMPANY                                                                                                      NAME: 

10  Farm Springs  Farmington , Connecticut  06032 USA                                                      ADDRESS: 

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 09/39/0991ذأسيخٗ :  فالِيفيٍرش اٌعالِح : اسُ 31313 اٌعالِح : سلُ

ذمذيُ ذاسيخ  خطأ في 00/30/0909 يـــــــــــــ( ف 411( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 31313اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .ِثثد ادٔاٖ  01/1/0931٘ٛ  اٌصذيخ  ٌٍعالِح ٌراسيخااْ  ديٓفي  اٌرجذيذطٍة 

 ب ج (  - 13ب ج ص ( )   - 33أ  ص  ح ( )   - 0أ ج ( )   - 3 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

Leinemann GmbH  &  Co .  KG                                                                                                        NAME: 

Industriestrasse  11  38110 Braunschweig Germany                                                                ADDRESS: 

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 : سلُ اٌصذيفح 3109سلُ اإلعالْ : 

 1/0/0990ذأسيخٗ :  ِسرش جٛسي اٌعالِح : اسُ 31439 اٌعالِح : سلُ

في  ٌعٕٛاْا خطأ في 30/3/0903 يـــــــــــــ( ف 423( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 31439 اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 يٗ .ٌزا ٚجة اٌرٕٛاٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  ٌعٕٛاْااْ  ديٓ

 ب  ج (  - 10 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

NAME: PepsiCo , Inc .,  

ADDRESS: 700 ANDERSON Hill  Road Purchase , New York 10577 , U . S . A .  

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 30/0/0909ذأسيخٗ :  BALMAIN اٌعالِح : اسُ 13113 اٌعالِح : سلُ

 ديٓفي  االسُ خطأ في 0/0/0903 يـــــــــــــ( ف 421( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد )13113اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) ذُ ٔشش سثك ٚاْ

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  االسُاْ 

 أ  ب  ج  د  (  - 1 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

NAME:   BAILMAIN S.A.                                                                                                                           

   ADDRESS:  44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 PARIS, FRANCE                                                           

                                                                                                                       

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 0/30/0991ذأسيخٗ :  ٌيٛ تشٔيد اٌعالِح : اسُ 23922  اٌعالِح : سلُ

في  االسُ خطأ في 00/30/0909 يـــــــــــــ( ف 411( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 23922اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .خ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ اٌصذي االسُاْ  ديٓ

 ( أ   - 13 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

NAME:  Leo Burnett Worldwide, Inc. 

ADDRESS: 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, USA 

 

 
 

 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 0/30/0991ذأسيخٗ :  يذاوس اٌعالِح : اسُ 23923  اٌعالِح : سلُ

في  االسُ خطأ في 00/30/0909 يـــــــــــــ( ف 411( في ٔششج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد ) 23923اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .اٌصذيخ  ٌٍعالِح ِثثد ادٔاٖ  االسُاْ  ديٓ

 أ ب  ج   (  - 13)  اٌصٕف ٚاٌّادج :

NAME:  Leo Burnett Worldwide, Inc. 

ADDRESS: 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, USA 

 

 
 

 



 ذٕٛيٗ 

 سلُ اٌصذيفح : 3109سلُ اإلعالْ : 

 09/39/0991ذأسيخٗ :  تشٚذيىٛ اٌعالِح : اسُ 31314 اٌعالِح : سلُ

ذاسيخ ٔفاريح  خطأ في 30/30/0909 يـــــــــــــ( ف 411ج اٌعالِاخ اٌرجاسيح تاٌعذد )( في ٔشش 31314اٌعالِح اٌرجاسيح اٌّشلّح ) سثك ٚاْ ذُ ٔشش

 ٌزا ٚجة اٌرٕٛيٗ .ِثثد ادٔاٖ  30/39/0901٘ٛ  اٌصذيخ  ٌٍعالِح اٌراسيخاْ  ديٓفي  اٌرجذيذ

 ب ج (  - 13ب ج ص ( )   - 33أ  ص ح ( )   - 0أ ج ( )   – 3 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

NAME: Leinemann GmbH  &  Co .  KG 

ADDRESS: Industriestrasse  11  38110 Braunschweig Germany 

 

 
 

 

 



   

 ذٕٛيٗ                                                                        
     تسجيل ونفاذية التجديد  تاريخ خطأ في 32/23/3030 ( في 746د )( في نشرة العالمات التجارية بالعد 47063العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر      
 والصحيح هو التالي:      

 :اٌعذد 3109سلُ اإلعالْ : 

 3/39/0930ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:   09/39/3003ذاسيخ اٚي ذسجيً:  14930  اٌعالِح:سلُ 

 09/39/0930ح: ٔافزج ٌغاي 09/39/3003 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 30/39/0900 ٔافزج ٌغايح: 09/39/0930تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج: 

 أ ب ج د (  - 1 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

     االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

   اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

NAME:   Giorgio Armani S.P.A., Milan SWISS BRANCH Mendrisio 

ADDRESS:   Via Penate 4-6850 Mendrisio-Switzerland 

 
 

          

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



  

 ذٕٛيٗ                                                                        
 تاريخ بداية فترة نفاذية اخر    خطأ في 32/23/3030 ( في 746( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 56057العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر      
 والصحيح هو التالي: شهادة       

 :اٌعذد 3109سلُ اإلعالْ : 

 0/30/0931ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  0/30/0991اٚي ذسجيً:  ذاسيخ 23924  اٌعالِح:سلُ 

 0/30/0931ٔافزج ٌغايح:  0/30/0991 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 3/30/0901 ٔافزج ٌغايح: 0/30/0931تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج: 

 أ  (  - 3 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

     االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

   اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

NAME:  KONE Corporation 

ADDRESS:  Kartanontie 1, 00330 Helsinki , Finland 

 

 
 

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 

 

 



                                                                      

 ذٕٛيٗ                                                                 
     العنوان في حين ان العنوان  خطأ في 32/23/3030 ( في 746( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 56057العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر      
   الصحيح هو التالي:      

 30/30/0931ذاسيخ طٍة ذغييش اسُ :  اٌعذد: 3109سلُ االعالْ : 

 30/30/0931ذاسيخ طٍة ذغييش عٕٛاْ :   23903سلُ اٌعالِح: 

 30/30/0931ذاسيخ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  31/30/0991ذاسيخ اٚي ذسجيً: 

 30/30/0931ٔافزج ٌغايح: 31/30/0991 :ٔفاريح اخش شٙادجتذايح فرشج 

 30/30/0901ٔافزج ٌغايح: 31/30/0931:تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج

 أ ( -3اٌصٕف ٚاٌّادج :)

 ٔٛع اٌرغييش: ذجذيذ + ذغييش اسُ + ذغييش عٕٛاْ

                                                    .WYETH, A DELAWARE CORPORATION  اسُ اٌجٙح ِاٌىح اٌعالِح اٌرجاسيح اٌمذيُ:
           

                           GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY- U.S.A 5 : عٕٛاْ اٌجٙح ِاٌىح اٌعالِح اٌرجاسيح اٌمذيُ
                                                  

                                                                                                              Wyeth LLC الِح اٌرجاسيح اٌجذيذ:اسُ اٌجٙح ِاٌىح اٌع

235 East 42
nd

 Street, New Youk, NY 10017, U.S.A.                                                          :عٕٛاْ اٌجٙح ِاٌىح اٌعالِح اٌجذيذ  
 

 

 

 



                                              

 ذٕٛيٗ                                                              
      الصناففي حين ان ا االصناف خطأ في 22/2/3032 ( في 752( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 44764العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر      
   التالي: يه ةالصحيح      

 اٌعذد: 3109سلُ اإلعالْ : 

 09/30/0931ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ:  3/1/3002ذاسيخ اٚي ذسجيً:  11331 اٌعالِح:سلُ 

 4/1/0930ٔافزج ٌغايح:  3/1/0990 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 4/1/0900 ٔافزج ٌغايح: 3/1/0930دج اٌّجذدج: تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙا

 ( د   ج  ا  - 1 )اٌصٕف ٚاٌّادج :

  االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

  اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

NAME: GUERLAIN S A. 

ADDRES : 68 Avenue Des Champs Elysees, 75008 Paris, France. 

   

 

 

 

 

 



 ذٕٛيٗ                                                              
    عنوان في حين ان العنوانال خطأ في 22/2/3032 ( في 752( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 35364العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر      
   التالي: وه الصحيح      

 

 اٌعذد: 3109سلُ اإلعالْ : 

 01/3/0930ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ:  03/3/3030ذاسيخ اٚي ذسجيً:  02011 اٌعالِح:سلُ 

 02/3/0930ٔافزج ٌغايح:  03/3/0990 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 02/3/0900 ٔافزج ٌغايح: 03/3/0930تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج: 

 ب ( -30)اٌصٕف ٚاٌّادج :

  االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

  اْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :اٌعٕٛ

NAME: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO  KABUSHIKI KAISHA 

ADDRES : 33-8, Shiba 5-chome Minato-Ku Tokyo Japan 

   

 

 

 

 

 



                                                           

 ذٕٛيٗ                                                                       
 تاريخ طلب تجديد الشهادة    خطأ في 32/23/3030 ( في 746( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 64523العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر       

   التالي: يالصحيح ه االصناف في حين ان والعنوان      

 :اٌعذد 3109سلُ اإلعالْ : 

 33/30/0931ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:   01/30/0991ذاسيخ اٚي ذسجيً:  31230 اٌعالِح:سلُ 

 01/30/0931ٔافزج ٌغايح:  01/30/0991 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 00/30/0901 ٔافزج ٌغايح: 01/30/0931تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج: 

 ي َ ْ س ف ص ق س ( أ ب ج د ٘ـ ٚ ص ي ن  - 19 ) اٌصٕف ٚاٌّادج :

     االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

   اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

NAME:   LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD 

ADDRESS:   23, 4Ka Yangpyung-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea 

 

 
          

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 ذٕٛيٗ                                                                       
 في حين العنوان خطأ في 22/2/3032 ( في 752دد )( في نشرة العالمات التجارية بالع 250/54العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر       

   التالي: يالصحيح هالعنوان   ان        

 

 اٌعذد: 3109سلُ اإلعالْ : 

 01/30/0931ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ:  00/30/3031ذاسيخ اٚي ذسجيً:  329/21 اٌعالِح:سلُ 

 01/30/0931ٔافزج ٌغايح:  00/30/0991 :تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 01/30/0901 ٔافزج ٌغايح: 00/30/0931تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج: 

 ب ( -01)اٌصٕف ٚاٌّادج :

  االسُ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

  اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصادة اٌطٍة :

NAME: J. & P. Coats, Limited 

ADDRES : 1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland 

   

 

 
 

 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	1390تنويه

