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 تٌُّٕ                                                                        
 رقم العالمة للجهة خطأ في 23/2/3632 ( في 756( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 33444العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

           هو التالي: والصحيح  مالكة العالمة التجارية          

 

 

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 44/41/3131تأضٌرّ :  33999  ضلى انطهت :

 ْـ  (  - 34) : انظُف ٔانًبزح 

 شطكخ ظٌٍ انحٍبح نتعجئخ انًٍبِ انظحٍخ ٔانعظبئط  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 ثغساز -انعطاق انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        



 تٌُّٕ                                                                        
 رقم العالمة للجهة خطأ في 23/2/3632 ( في 756( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 33445العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

                 والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 44/41/3131تأضٌرّ :  33991  ضلى انطهت :

 ْـ  (  - 34) : انظُف ٔانًبزح 

 شطكخ ظٌٍ انحٍبح نتعجئخ انًٍبِ انظحٍخ ٔانعظبئط  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 ثغساز -انعطاق انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        



 تٌُّٕ                                                                        
 للجهة االسم خطأ في 34/5/3622 ( في 664التجارية بالعدد )( في نشرة العالمات  23425العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 31/41/3142تأضٌرّ :  23421  ضلى انطهت :

 أ ة ج ز (  - 9 ): انظُف ٔانًبزح 

 ٍفهط جً او ثً اتش نُسكٕ , كً جًزكتٕض ثطَٕ ش االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 ثٍطغٍش غالزثبخ , انًبٍَب 94124,  11سٍُفٍهسض ستطاسّ انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME : Dr . runo Scheffler Nachf . Gmbh & Co.  KG 

ADDRESS: Senefelderstaaae 44, 51469 Bergisch Gladbach 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        



 تٌُّٕ                                                                        
 للجهةصناف اال خطأ في 34/4/3632 ( في 757( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 36736) العالمة التجارية المرقمة سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 44/3144/ 31تأضٌرّ  31239ضلى انطهت :

 (  ج ا ة  – 2): انظُف ٔانًبزح 

  بحت انطهت :االسى انكبيم نظ

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: ZHUHAL SHARP – GROUP ENTERPRISE CO ., LTD .  

ADDRESS: ROOM 708 -711 , 7/FL ., NO.  1154 EAST JIDAJIUZHOU A VENUE , ZHUHAI , 

GUANGDONG , CHINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                        
 للجهة سماال خطأ في 5/26/3636 ( في 745( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 33642العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
     والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 4/4/3131تأضٌرّ :  33144ضلى انطهت : 

 أ ( -94انظُف ٔانًبزح : ) 

  الَتبج اطبثع انجطبطب َظف انًظُعخيعًم ثالزي  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 انربنض -زٌبنى  –انعطاق انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME: 

ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 االصناف للجهة خطأ في 4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 53326العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 31/4/3149تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  41/41/3119تبضٌد أل تسجٍم: 13321ضلى انعاليخ: 

 41/41/3149َبفصح نغبٌخ:  41/41/3119ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 4/41/3139َبفصح نغبٌخ: 41/41/3149ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

  أ (  - 93ة ج ز ْـ ٔ ظ ( )   – 94ز ْـ ٔ ظ ي ن ل و ٌ غ ع ص ق ( )   - 91)  ة ز ْـ (  - 34انظُف ٔانًبزح :) 

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: SAVOLA EDIDLE OILS COMPANY   

ADDRES : P . O . BOX 14455 , JEDDAH 21424 , KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 للجهة نقص العنوان  4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 26544العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            
 انعسز :  4941لى اإلعالٌ : ض

 49/4/3142تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  43/4/4422تبضٌد أل تسجٍم: 41149ضلى انعاليخ: 

 42/4/3142َبفصح نغبٌخ:  43/4/3112ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 42/4/3132َبفصح نغبٌخ: 43/4/3142ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 (  ْـ -34انظُف ٔانًبزح :) 

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: CONFEDERATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE LAIT DE BREBIS ET DES 
INDUSTRIELS DE ROQUEFORT 

ADDRES : 36 Avenue de la Republique, 12100 MILLAU, FRANCE 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في االسم و العنوان  للجهة 4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 65753العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941عالٌ : ضلى اإل

 1/2/3144تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  4/3/3114تبضٌد أل تسجٍم: 91213ضلى انعاليخ: 

 4/3/3144َبفصح نغبٌخ:  4/3/3114ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 3/3/3134َبفصح نغبٌخ: 4/3/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 (  أ ة  -4انظُف ٔانًبزح :) 

 سى انكبيم نظبحت انطهت : اال

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TICARET A . S  

ADDRES : ERCIYES MAH. HES   . CAD . NO . 22 , KAYSERI , TURKEY  

 

 

 



 ٌُّٕ ت                                                                           
 خطأ في االسم و العنوان  للجهة 4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 65744العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 39/2/3144تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  4/3/3114ٔل تسجٍم:تبضٌد ا 91294 انعاليخ:ضلى 

 4/3/3144َبفصح نغبٌخ:  4/3/3114:ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح

 3/3/3134َبفصح نغبٌخ: 4/3/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 ( أ ة   -34أ ة ( ) -31أ ٔ ( )  -44ح ط ( )  -44ن ل ( )   -2) انظُف ٔانًبزح :

  سى انكبيم نظبحت انطهت :اال

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: Eczacibasi Holding  A . S  

ADDRES : Kanyon office Biyikdere cad no. 185    34394 levent – istanbul  turkey 

 

 

 



 ٌّ تُٕ                                                                           
 خطأ في العنوان  للجهة 4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 65743العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 31/2/3144تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  4/3/3114تبضٌد أل تسجٍم: 91293 انعاليخ:ضلى 

 4/3/3144َبفصح نغبٌخ:  4/3/3114:ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح

 3/3/3134َبفصح نغبٌخ: 4/3/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 أ ة ج (  -4أ ( )  -2( ) أ ن ل  -2) انظُف ٔانًبزح :

  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

  انكبيم نظبحت انطهت :انعُٕاٌ 

NAME: Econosto N . V  

ADDRES : Cypresbaan 63 , 2908 LT Capelle aan den lJssel , The Netherlands 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 للجهة  االسمخطأ في  4/7/3632 ( في 766( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 54345ة )العالمة التجارية المرقم سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 2/3/3142:  تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس 39/3/3112: تبضٌد أل تسجٍم 14341ضلى انعاليخ: 

 39/3/3142َبفصح نغبٌخ:  39/3/3112َفبشٌخ اذط شٓبزح: ثساٌخ فتطح

 33/3/3132َبفصح نغبٌخ: 39/3/3142ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 (  أ ْـ ح -4انظُف ٔانًبزح :) 

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: CROSS MATCH TECHNOLOGIES , INC.  

ADDRES : 3960 RCA Bouleard, suite 6001 palm Beach Gardens Flordia 33410      U . S . A  

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في االسم  للجهة 33/5/3632 ( في 752العدد )( في نشرة العالمات التجارية ب 57747العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 42/4/3141تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس: 4/41/3111تبضٌد أل تسجٍم:  12242ضلى انعاليخ: 

 4/41/3141بٌخ: َبفصح نغ 4/41/3111ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح : 

 3/41/3131 َبفصح نغبٌخ: 4/41/3141ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح :

 (أ ة ج ز ْـ ٔ -9 انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: ASTELLAS PHARMA INC. 

ADDRES: 3-11 , NIHONBASHI – HONCHO 2- CHOME , CHUO – KU , TOKYO , JAPAN 
 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في العنوان  للجهة 33/5/3632 ( في 752( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 66462العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 49/2/3142تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس: 39/2/3112تبضٌد أل تسجٍم:  91492ضلى انعاليخ: 

 39/2/3142َبفصح نغبٌخ:  39/2/3112ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح : 

 31/2/3132 َبفصح نغبٌخ: 39/2/3142ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح :

 (أ  -3 انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: DIC CORPORATION  

ADDRES : 35- 58 , SAKASHITA 3-CHOME , ITABASHI-KU,TOKYO , JAPAN 
 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في العنوان  للجهة 33/5/3632 ( في 752( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 66467العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 49/2/3142تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس: 39/2/3112تبضٌد أل تسجٍم:  91492انعاليخ:  ضلى

 39/2/3142َبفصح نغبٌخ:  39/2/3112ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح : 

 31/2/3132 َبفصح نغبٌخ: 39/2/3142ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح :

 (أ  -3 انظُف ٔانًبزح :)

 هت : االسى انكبيم نظبحت انط

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: DIC CORPORATION  

ADDRES : 35- 58 , SAKASHITA 3-CHOME , ITABASHI-KU,TOKYO , JAPAN 
 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 العنوان  للجهةاالسم وخطأ في  34/4/3632 ( في757( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 33473المرقمة ) العالمة التجارية سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 32/4/3134تأضٌرّ :    33423  ضلى انطهت :

 (ة    - 93  ): انظُف ٔانًبزح 

 يعًم سبلً انعطشبٌ الَتبج انًٍبِ انظحٍخ  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 انعطاق / ثبثم انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        



 تٌُّٕ                                                                            
 التجديد  للجهة خطأ تاريخ تقديم طلب 33/2/3632 ( في764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 37634العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 4/2/3134تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  2/2/4434تبضٌد أل تسجٍم: 32139ضلى انعاليخ: 

 2/2/3134َبفصح نغبٌخ:  2/2/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 2/2/3194َبفصح نغبٌخ: 2/2/3134شٓبزح انًجسزح: ثساٌخ فتطح َفبشٌخ ان

 ا ة ( – 41ا ة ج ز ْـ ٔ ظ ح ( ) -4) :انظُف ٔانًبزح 

 االسى انكبيم نظبحت انطهت 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: SHIMADZU CORPORATION  

ADDRES : 1,  NISHINOKYO-KUWABARACHO , NAKAGYO –KU, KYOTO, JAPAN 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في االسم للجهة 33/2/3632 ( في764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 44365العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  التالي:والصحيح هو مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 3/4/3114تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  2/4/4441تبضٌد أل تسجٍم: 99311ضلى انعاليخ: 

 9/4/3144َبفصح نغبٌخ:  2/4/3114ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 9/4/3134َبفصح نغبٌخ: 2/4/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 أ ة ج (  -33أ ة ج ز ْـ ٔ ( )  -39) (  ْـ ظ ٔ ح ط ي ن ل  أ ة ج ز -42 انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE ( FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)  

ADDRES : Avenue du Mont – Blanc , Gland , Switzerland 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 للجهة لعنوانخطأ في ا 33/2/3632 ( في764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 44322العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  لصحيح هو التالي:وامالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 9/4/3144تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  2/4/4441تبضٌد أل تسجٍم: 99324ضلى انعاليخ: 

 2/4/3144َبفصح نغبٌخ:  2/4/3114ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 2/4/3134َبفصح نغبٌخ: 2/4/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 ( ة  -91انًبزح :) انظُف ٔ

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: Japan Tobacco Inc  

ADDRES : 2-2-1 , Toranomon, Minato – Ku , Tokyo , Japan  

 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في العنوان للجهة 33/2/3632 ( في764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 44372العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

 والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            
 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 9/4/3144ضٌد تمسٌى طهت تجسٌس: تب 2/4/4441تبضٌد أل تسجٍم: 99324ضلى انعاليخ: 

 2/4/3144َبفصح نغبٌخ:  2/4/3114ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 2/4/3134َبفصح نغبٌخ: 2/4/3144ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:

 ( ة   -91انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: Japan Tobacco Inc  

ADDRES : 2-2-1 , Toranomon,  Minato – Ku , Tokyo , Japan  

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في العنوان للجهة 33/2/3632 في (764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 44372العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
 والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            

 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 9/4/3144تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس:  2/4/4441تبضٌد أل تسجٍم: 99322ضلى انعاليخ: 

 2/4/3144َبفصح نغبٌخ:  2/4/3114ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح:

 2/4/3134َبفصح نغبٌخ: 2/4/3144اٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًجسزح:ثس

 ( ة   -91انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: Japan Tobacco Inc  

ADDRES : 2-2-1 , Toranomon,  Minato – Ku , Tokyo , Japan  

  

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في العنوان باللغة االنكليزية للجهة 34/5/3622 ( في664( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24364العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
 يح هو التالي:والصحمالكة العالمة التجارية            

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 41/43/3142تأضٌرّ :  29399  ضلى انطهت :

 ٔ ظ ح (   – 13أ ( )   – 11أ ة ج ( )   – 92أ ة ( )   – 43أ ة ج ( )  -2أ ْـ  ظ ي ن ل ( )   -2 ): انظُف ٔانًبزح 

 اغ اغ أي ثً تٍكُٕنٕجً أي ثً  االسى انكبيم نظبحت انطهت :

 ستٕكٕٓنى , انسٌٕس 34 41421طتسٔق  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME : SSAB Technology AB 

ADDRESS: Box 70 101 21 Stockholm, Sweden  

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في االسم للجهة 33/2/3632 ( في764( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 43277العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

 والصحيح هو التالي:مالكة العالمة التجارية            
 انعسز :  4941ضلى اإلعالٌ : 

 33/4/3142تبضٌد تمسٌى طهت تجسٌس: 34/41/4444تبضٌد أل تسجٍم:  93422ضلى انعاليخ: 

 33/41/3142َبفصح نغبٌخ:  34/41/3112ثساٌخ فتطح َفبشٌخ اذط شٓبزح : 

 33/41/3132 َبفصح نغبٌخ: 34/41/3142سزح :ثساٌخ فتطح َفبشٌخ انشٓبزح انًج

 (أ ة ج ز  -9 انظُف ٔانًبزح :)

 االسى انكبيم نظبحت انطهت : 

  انعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت :

NAME: SHISEIDO COMPANY , LIMITED  

ADDRES : 7- 5 – 5, GINZA , CHUO – KU , TOKYO, JAPAN 
 

 

 

 

 

 



 تٌُّٕ                                                                            
 خطأ في االسم للجهة 42/26/3623 ( في637( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 27546العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
     والصحيح هو التالي:ة  مالكة العالمة التجار          

 

 ضلى انظحٍفخ : 4941ضلى اإلعالٌ : 

 41/9/3143 تأضٌرّ : 22191ضلى انطهت : 

 أ ( -34) انظُف ٔانًبزح :

 كبفخ انسهع انساذهخ ثبنظُف أعالِ ٔطف انجضبعخ :

 ٔانتجبضح انًسبًْخ  انعجبج شطكخ ثبشب ثبغجب نظُبعخ : االسى انكبيم نظبحت انطهت 

 تٕظال ,اسطُجٕل ,تطكٍب 91414/أ 11ع لطح ٌٕنٕ شبض -يحهخ اٌتشًهط زانعُٕاٌ انكبيم نظبحت انطهت : 

NAME: pasabahee Cam Sanayi ve Ticaret Anonym Sirketi  

ADDRESS:Icmerler Mah d- 100 Karayolu Caddesi NO :44/a 34947 Tuzla Istanbul/ Turkey . 

 انٕكٍم اٌ ٔجس : انًحبيً ايٍٍ  اكطاو انحك ثكط

 ثغساز - 23زاض  – 42ظلبق – 243هخ يح–انعُٕاٌ : حً انٍطيٕن 

 

 

 يسجم انعاليبد انتجبضٌخ                                                                                                                                        
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