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 ذٌْ٘ٔ                                                                        
 وتعديل االصناف خطأ في 82/7/8284 ( في 655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 51545العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

 والصحيح هو التالي:ة التجارية للجهة  مالكة العالم الصورة العالمة          
 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 95/9/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  22/7/2009ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 54595سقٌ اىعالٍح: 

 22/7/2099ّافزج ىغاٌح:  22/7/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 29/7/2029ّافزج ىغاٌح: 22/7/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

                       أ ب ج (  -32أ ب ج د ٕـ ٗ () -39أ ب ج د ٕـ ٗ ص ح ي ك ه ً ط ع ف ص ق س ()  -30) ( ٕـ ٗ ص ح  أ ب ج د -29اىصْف ٗاىَادج :) 

 ششمح ّٖش اىخٍش ىالسرٍشاد ٗاىرصذٌش ) ٍحذٗدج اىَسؤٗىٍح ( االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

 اىََينح االسدٍّح اىٖاشٍَح  –عَاُ  اىطية : اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة

NAME:  

ADDRES :  

                     

 

                                                

 



 ذٌْ٘ٔ                                                               
 الصورة للجهة مالكة  خطأ في 82/5/8284 ( في 616( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 28222العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
 والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 93/9/2029ذأسٌخٔ :  82888  سقٌ اىطية :

 أ (  - 5  ): اىصْف ٗاىَادج 

 ششمح اس٘اس اىخيٍج ىيصْاعاخ اىذٗائٍح اىَحذٗدج ىطية :االسٌ اىناٍو ىصاحة ا

 اىعشاق / صالح اىذٌِ / اىحً اىصْاعًاىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ                                                                        
 مالكة الصورة للجهة  خطأ في 82/5/8284 ( في 616( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 28222العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
      والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 93/9/2029ذأسٌخٔ :  82889  سقٌ اىطية :

 أ (  - 5  ): اىصْف ٗاىَادج 

 ششمح اس٘اس اىخيٍج ىيصْاعاخ اىذٗائٍح اىَحذٗدج االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعشاق / صالح اىذٌِ / اىحً اىصْاعًطية : اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اى

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ                                                                        
 الصورة للجهة مالكة  خطأ في 82/5/8284 ( في 616( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 28225العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
      والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 93/9/2029ذأسٌخٔ :  82895  سقٌ اىطية :

 أ (  - 5  ): اىصْف ٗاىَادج 

 ششمح اس٘اس اىخيٍج ىيصْاعاخ اىذٗائٍح اىَحذٗدج االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعشاق / صالح اىذٌِ / اىحً اىصْاعًاىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ                                                                              
 الصورة للجهة مالكة  خطأ في 82/5/8284 ( في 616( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 28227العالمة التجارية المرقمة ) نشر سبق وان تم          
         والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 93/9/2029ذأسٌخٔ :  82887  سقٌ اىطية :

 أ (  - 5  ): ادج اىصْف ٗاىَ

 ششمح اس٘اس اىخيٍج ىيصْاعاخ اىذٗائٍح اىَحذٗدج االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعشاق / صالح اىذٌِ / اىحً اىصْاعًاىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ                                                                              
 الصورة للجهة مالكة  خطأ في 82/5/8284 ( في 616لعدد )( في نشرة العالمات التجارية با 28244العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
     والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 94/9/2029ذأسٌخٔ :  82999  سقٌ اىطية :

 أ (  - 5  ): اىصْف ٗاىَادج 

 خ اىذٗائٍح اىَحذٗدجششمح اس٘اس اىخيٍج ىيصْاعا االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعشاق / صالح اىذٌِ / اىحً اىصْاعًاىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍاخ اىرجاسٌحٍسجو اىعال                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ                                                                                   
 العنوان للجهة مالكة  خطأ في 54/42/8242 ( في526( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 76425العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
       والصحيح هو التالي:المة التجارية الع          

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 95/4/2098ذأسٌخٔ :  76985سقٌ اىطية : 

 ٕـ( – 29) اىصْف ٗاىَادج :

 مافح اىسيع اىذاخيح تاىصْف أعالٓ ٗصف اىثضاعح :

 فشٌضالّذماٍثٍْا  ٍّذٌش الّذ تً .فً االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اه أي اٍٍشسف٘سخ 1ٕ٘ىْذا 413898سراٌشْضتيٍِ اىناٍو ىصاحة اىطية : اىعْ٘اُ 

NAME : FrieslandCampina Nederland B.V. 

ADDRESS:Stationsplein 4,3818 LE AMERSFOORT ,the  Netherlands . 

 اى٘مٍو اُ ٗجذ: اىَحاٍٍح ّثشاط ٍ٘سى جعفش

 اىجادسٌح 2928اىعْ٘اُ : ص.ب 

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        

 



 ذٌْ٘ٔ                                                                                   
 العنوان للجهة مالكة  خطأ في 2/2/8282 ( في654( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 72546العالمة التجارية المرقمة ) م نشرسبق وان ت          
          والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           
 سقٌ اىصحٍفح : 9395قٌ اإلعالُ :  س

 7/7/2099 ذأسٌخٔ : 79596 سقٌ اىطية :

 ا ب ج د ٕـ ٗ (  – 34): ادج اىصْف ٗاىَ

  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME:  CORPORACION HABANOS . S.A.  

ADDRESS: Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del FerrocarriL Final , Guanabacoa , La 

Habana , Cuba  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ذٌْ٘ٔ                                                                     
 االسم للجهة مالكة  خطأ في 2/2/8284 ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 62878العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
       لتالي:والصحيح هو االعالمة التجارية           

 22/99/2097ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍٍش االسٌ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 98/8/2029ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  93/99/2099ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:  60272  اىعالٍح:سقٌ 

 93/99/2029ّافزج ىغاٌح:  93/99/2099 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

َجذدج: تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اى
93/99/2029 

 92/99/2039 ّافزج ىغاٌح:

 أ (   - 42 ) اىصْف ٗاىَادج :

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذغٍٍش اسٌ + ذجذٌذ 

 ٍطعٌ تٍسرُ٘ صَذ     :اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ 
 

 تٍسرُ٘ صَذ اىسٍاحً (  :   ٍحو اعذاد ٗذحضٍش االطعَح ٗاىَششٗتاخ ) ٍطعٌ اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ
 ) تٍسرُ٘ صَذ ٍحَذ أٍثِ + دٌاس صَذ ٍحَذ أٍٍِ + ّٕ٘ٔ س صَذ ٍحَذ أٍٍِ (                                                        

تغذاد -ح اىرجاسٌح :       اىعشاق ٍعْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعال  

   

 

 

 

  ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                     

 



 ذٌْ٘ٔ                                                                                    
 االسم للجهة مالكة  خطأ في 82/7/8284 ( في655نشرة العالمات التجارية بالعدد )( في  22222العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 99/92/2099ذأسٌخٔ :  80888سقٌ اىطية : 

 ب ج (  -32)  اىصْف ٗاىَادج :

 ٗاىعصائش ٗاىٍَآ اىصحٍح ٍٗششٗب اىطاقح اىَحذٗدج تحش اىْ٘اسط ىيصْاعاخ اىغزائٍح ششمح االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 عٌ٘شٌج اىصْاعٍح –تغذاد  –اىعشاق اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME: 

ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ذٌْ٘ٔ                                                                          
 االسم للجهة مالكة  خطأ في 82/7/8284 ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24265العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 99/2/2020ذأسٌخٔ :  89865سقٌ اىطية : 

 ب ج ( -32)  اىصْف ٗاىَادج :

 ششمح تحش اىْ٘اسط ىيصْاعاخ اىغزائٍح ٗاىعصائش ٗاىٍَآ اىصحٍح ٍٗششٗب اىطاقح اىَحذٗدج االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 عٌ٘شٌج اىصْاعٍح –تغذاد  –اىعشاق اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME: 

ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ                                                                                    
 للجهة مالكة  صنافاال خطأ في 52/44/8282 ( في657( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24655العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  هو التالي: والصحيحالعالمة التجارية           
 سقٌ اىصحٍفح : 9395قٌ اإلعالُ :  س

 5/2/2020 ذأسٌخٔ : 89653 سقٌ اىطية :

 ص (  – 42ا ( )  – 38ب ج ( )  – 37ا ب ج د ٕـ ٗ ح ( )  – 9): اىصْف ٗاىَادج 

  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: TELEFONAKTIEBOL AGET LM ERICSSON  

ADDRESS:SE – 164 83 Stockholm , Sweden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االصناف للجهة مالكة  خطأ في 52/44/8282 ( في657( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24658العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           
 سقٌ اىصحٍفح : 9395قٌ اإلعالُ :  س

 5/2/2020 ذأسٌخٔ : 89652 سقٌ اىطية :

 ص (  – 42ا ( )  – 38ب ج ( )  – 37ا ب ج  د ٕـ ٗ ح ( )  – 9): اىصْف ٗاىَادج 

  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: TELEFONAKTIEBOL AGET LM ERICSSON  

ADDRESS:SE – 164 83 Stockholm , Sweden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االصناف للجهة مالكة  خطأ في 52/44/8282 ( في657( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24651العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           
 سقٌ اىصحٍفح : 9395عالُ : قٌ اإل س

 5/2/2020 ذأسٌخٔ : 89654 سقٌ اىطية :

 ص (  – 42ا ( )  – 38ب ج ( )  – 37ا ب ج  د ٕـ ٗ ح ( )  – 9): اىصْف ٗاىَادج 

  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: TELEFONAKTIEBOL AGET LM ERICSSON  

ADDRESS:SE – 164 83 Stockholm , Sweden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االصناف للجهة مالكة عدم ذكر  خطأ في 85/5/8284 ( في612( في نشرة العالمات التجارية بالعدد ) 24625العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 

 سقٌ اىصحٍفح : 9395:  سقٌ اإلعالُ

 98/2/2029ذأسٌخٔ :  83905  سقٌ اىطية :

 ٕـ (  - 29 ): اىصْف ٗاىَادج 

 ٍعَو تشمح اىعافٍح ىالىثاُ ٗاىَشطثاخ  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 صالح اىذٌِ / ساٍشاء –اىعشاق  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة مالكة  رقم العالمة خطأ في 88/2/8284 ( في652) نشرة العالمات التجارية بالعدد  ( في 24217العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:العالمة التجارية           

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 24/2/2020ذأسٌخٔ :  89947 سقٌ اىطية :

 ب ٕـ ح ط(  – 99أ ج( ) – 9أ ب ج( ) – 7): اىصْف ٗاىَادج 

   االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اٍو ىصاحة اىطية : اىعْ٘اُ اىن

NAME : Xylem IP Management S.à r.l. 

ADDRESS: 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Luxembourg 

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )81765العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
    :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 29/7/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  8/8/9979ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 24763ح: سقٌ اىعالٍ

 7/8/2099ّافزج ىغاٌح:  8/8/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 7/8/2029ّافزج ىغاٌح: 8/8/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 ( ج  -94اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىناٍو ىصاحة اىطية : اىعْ٘اُ
 
NAME:SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA( TRADING AS SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION ) 

ADDRES : 5 -11 Ginza 4- chome Chuo – ku Tokyo – Japan  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655عدد )( في نشرة العالمات التجارية بال51252العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 3/9/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  8/9/2009ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 54839سقٌ اىعالٍح: 

 8/9/2099ّافزج ىغاٌح:  8/9/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 7/9/2029ّافزج ىغاٌح: 8/9/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 (  أ ج -3اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: Oyster Cosmetics S . P . A 

ADDRES : Via Barzizza 37 /A  46043 Castiglione delle Stiviere MN – Italy  

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )12582العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 25/99/2095ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  27/99/2005ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 48528سقٌ اىعالٍح: 

 27/99/2095ّافزج ىغاٌح: 27/99/2005تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 26/99/2027ّافزج ىغاٌح: 27/99/2095تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 أ  ب ح ( -42) ( د  -36 اىصْف ٗاىَادج :)

 ششمح سٗذاّا الداسج اىفْادق اىَحذٗدج ر.ً.ًة اىطية : االسٌ اىناٍو ىصاح

 ات٘ ظثً , االٍاساخ اىعشتٍح اىَرحذج  – 43500ص.ب.  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االصناف  للجهة  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )55422العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 29/4/2020ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:    9395 سقٌ اإلعالُ :

 23/90/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  99/99/2009ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:  55989  اىعالٍح:سقٌ 

 99/99/2099ّافزج ىغاٌح:   99/99/2009 :ّفارٌح اخش شٖادج تذاٌح فرشج

 90/99/2029 ّافزج ىغاٌح: 99/99/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ا ب ج د (  – 97ا ب ( )  – 92ا ب ج ٕـ ٗ ص ح ( )  – 99ا ب ج د ٕـ  ٗ ص ح ( )  – 9ا ج ()  – 7ا ص ي ك ه  ()  -6)  اىصْف ٗاىَادج :

  Hans Pries GmbH & Co . KGٍاىل اىعالٍح :  سٌا
 

Bergedorferstrasse 27777 Ganderkesee Germany اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح :       
  

Im Lekkerland 1 27777 Ganderkesee, Germany اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :    

   

 

 

 

  ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح 

 



 ذٌْ٘ٔ
 العنوان  للجهة  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )56242العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 9/2/2020خ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ: ذاسٌ 22/2/2090 ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 56099سقٌ اىعالٍح: 

 22/2/2020ّافزج ىغاٌح: 22/2/2090 تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 29/2/2030ّافزج ىغاٌح: 22/2/2020تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 أ ب ج د ٕـ ٗ ص ط (  -99أ ب ج ٕـ ٗ ( ) -9)( أ ج -7اىصْف ٗاىَادج :)

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  عْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :اى

NAME: Westinghouse Electric Corporation . 

ADDRES : 51  West 52
nd

 Street New York, New York 10019 , U.S.A  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )55522العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ :

 9/92/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  22/92/2009ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 55589سقٌ اىعالٍح: 

 22/92/2099ّافزج ىغاٌح:  22/92/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 29/92/2029ّافزج ىغاٌح: 22/92/2099رشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:تذاٌح ف

 ( جـ – 32اىصْف ٗاىَادج :)

 َّاسمٍح )ش .ً.ك (اششمح االىثاُ اىنٌ٘رٍح اىذاالسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

 ؛ اىنٌ٘د  93009؛ صفاج  835ص .ب  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )55522العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         
 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 8/92/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  22/92/2009ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 55588سقٌ اىعالٍح: 

 22/92/2099ّافزج ىغاٌح:  22/92/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 29/92/2029ّافزج ىغاٌح: 22/92/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 (  جـ  – 32اىصْف ٗاىَادج :)

 ٍح )ش .ً.ك. (ششمح االىثاُ اىنٌ٘رٍح اىذاَّاسماالسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

 ؛ اىنٌ٘د  93009؛ صفاج  835ص .ب  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME:  

ADDRES :  

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 العنوان  للجهة  خطأ في 88/2/8284  ( في652( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )24227العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليالعالمة  التجارية و مالكة         

 

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 20/2/2020ذأسٌخٔ :  89907 سقٌ اىطية :

 أ(  – 5ج( ) - 3): اىصْف ٗاىَادج 

   االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME : Dr.Kurt Wolff GmbH & Co.KG 

ADDRESS: Johanneswerkstr. 34-36, 33611 Bielefeld, Germany  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ
 تاريخ تقديم  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )54762ية المرقمة )العالمة التجار سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليوالعنوان  للجهة مالكة العالمة  التجارية و طلب التجديد وتاريخ نفاذية العالمة         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 23/99/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  9/9/9990جٍو:ذاسٌخ اٗه ذس 39769سقٌ اىعالٍح: 

 9/9/2095ّافزج ىغاٌح:  9/9/2005تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 8/9/2025 ّافزج ىغاٌح: 9/9/2095تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ب( – 30) :اىصْف ٗاىَادج 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: SRI LANKA TEA BOARD  

ADDRES : P.O.BOX 1750 , 574 GALLE ROAD,COLOMBO -3,SRI LANKA  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 تاريخ تقديم  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )52265العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليللجهة مالكة العالمة  التجارية وطلب التجديد          

 95/9/2099ذاسٌخ طية ذغٍٍش اسٌ :  اىعذد: 9395سقٌ االعالُ : 

 95/9/2099ذاسٌخ طية ذغٍٍش عْ٘اُ :   50065سقٌ اىعالٍح: 

 22/9/2096ذاسٌخ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  90/90/2006ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 

 90/90/2096ّافزج ىغاٌح:  90/90/2006 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

 9/90/2026ّافزج ىغاٌح:  90/90/2096 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج

 أ  ب  (   - 92اىصْف ٗاىَادج :) 

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذجذٌذ + ذغٍٍش اسٌ + ذغٍٍش عْ٘اُ

         TOYO TIRE AND RUBBER CO. LTD  اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ:

                                                        : عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ
                    17-18,  1-CHOME EDOBORI , NISHI-KU ,  OSAKA, JAPAN 

               Toyo Tire Corporation                                                                اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ:

                                          2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo. Japan                                                                                                          
عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح  اىجذٌذ:                                                                                                                                            

 اىعالٍح 
 

 

 

  



 ذٌْ٘ٔ                                                                                                                       
 تاريخ تقديم  خطأ في 82/7/8284  ( في655عدد )( في نشرة العالمات التجارية بال16567العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
                                                                                          :الصحيح هو التاليطلب التجديد للجهة مالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 90/7/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  27/7/2004اٗه ذسجٍو: ذاسٌخ 46367سقٌ اىعالٍح: 

 27/7/2094ّافزج ىغاٌح:  27/7/2004تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 26/7/2024 ّافزج ىغاٌح: 27/7/2094تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ج (  -94) :اىصْف ٗاىَادج 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية 

  صاحة اىطية :اىعْ٘اُ اىناٍو ى

NAME: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha  

ADDRES : 1-12,6-chome, Tanashi-cho,Nishi –tokyo-shi,Tokyo,Japan  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة االسم   خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )12548العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 90/4/2096ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  5/6/2006ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 49592سقٌ اىعالٍح: 

 5/6/2096ّافزج ىغاٌح:  5/6/2006تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 4/6/2026ّافزج ىغاٌح: 5/6/2096ىَجذدج:تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج ا

 (  أ -5اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: CELGENE CORPORATION  

ADDRES : 86 MORRIS AVENUE 07901 SUMMIT , NEWJERSEY U . S . A   

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  عنوانال خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )84554مة التجارية المرقمة )العال سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 29/3/2095ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  3/4/9975ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 29539سقٌ اىعالٍح: 

 2/4/2095ّافزج ىغاٌح:  3/4/2005تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 2/4/2025ّافزج ىغاٌح: 3/4/2095تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 ب د ٕـ ٗ ص (  -99أ ب ٕـ ( )  -9) (  أ -7اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: TECHNICOLOR  

ADDRES : 1-5,  rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy – les – Moulineaux , France  

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 العنوان للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )88125العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
                       :الصحيح هو التاليالمة  التجارية ومالكة الع          

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 29/8/2096ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  4/9/9976ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 22493سقٌ اىعالٍح: 

 3/9/2096ّافزج ىغاٌح:  4/9/2006تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 3/9/2026ّافزج ىغاٌح: 4/9/2096: تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج

 أ ج (  – 3: ) اىصْف ٗاىَادج 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: TED LAPIDUS 

ADDRES : 76 – 78 Avenue des Champs Elysees , 75008 Paris , France 

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 العنوان للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )52516ارية المرقمة )العالمة التج سبق وان تم نشر          
           :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 98/92/2096ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  26/8/9987ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 30546سقٌ اىعالٍح: 

 25/8/2097ّافزج ىغاٌح:  26/8/2002تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 25/8/2027ّافزج ىغاٌح: 26/8/2097تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 ( أ ج -5اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: SCHWARZ PHARMA AG 

ADDRES : AlFRED – NOBEL – STR.  10 , 40789 MONHEIM , GERMANY   

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 العنوان للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )55152العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
        :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 26/8/2009ذاسٌخ طية ذغٍٍش اسٌ :  اىعذد: 9395سقٌ االعالُ : 

 26/8/2009ذاسٌخ طية ذغٍٍش عْ٘اُ :   33458سقٌ اىعالٍح: 

 99/3/2099ذاسٌخ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  26/3/9994ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 

 25/3/2099ّافزج ىغاٌح:  26/3/2009 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

 25/3/2029 ّافزج ىغاٌح: 26/3/2099 :رشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدجتذاٌح ف

 أ (  - 90اىصْف ٗاىَادج :) 

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذجذٌذ + ذغٍٍش اسٌ + ذغٍٍش عْ٘اُ

                                                                    .TOA Medical Electronics Co., Ltd   اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ:
   

                                                      : عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ
                                             Japan 2-1, Minatojimanakamachi, 7-Chome, Chou-ku, Kobe-Shi, Hyogo-Kem,  

                                            SYSMEX CORPORATION                      نح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ:اسٌ اىجٖح ٍاى

1-5-1 Wakinohama-kaigandori Chuo-ku, kobe, Hyogo, Jpan                                                                                                                                          
اىعالٍح عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح  اىجذٌذ:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 االسم  للجهة  خطأ في 82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )81228العالمة التجارية المرقمة ) نشر سبق وان تم          
     :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 8/90/2099طية ذجذٌذ: ذاسٌخ ذقذٌٌ  29/90/9979ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 24902سقٌ اىعالٍح: 

 20/90/2099ّافزج ىغاٌح:  29/90/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 20/90/2029ّافزج ىغاٌح: 29/90/2099 تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج:

 أ (  -5) ( ج   -3اىصْف ٗاىَادج :) 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

  اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية :

NAME: PHARMATON S . A .  

ADDRES : Via Mulini CH – 6934 Bioggio / Switzerland 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 لعدم ذكر بدايه ونهاية التواريخ 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )15622العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
     :الصحيح هو التاليللجهة مالكة العالمة  التجارية و ددة لنفاذية الشهادة المج         

 29/4/2020ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395 سقٌ اإلعالُ :

 5/3/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  7/3/2004ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:    45690اىعالٍح:سقٌ 

 7/3/2099 ّافزج ىغاٌح:  7/3/2004 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

 6/3/2029 ّافزج ىغاٌح: 7/3/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ا ج د ٕـ ٗ  ( – 34)   اىصْف ٗاىَادج :

 KT&G Corporation :ٍاىل اىعالٍح سٌ ا
 

100,  Pyongchon – dog,  Daedeok – gu,  Daejeon , Republic of Korea     : اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح    
  

71, Beotkkot – gil , Daedeok – gu , Daejeon , Republic of Korea اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :    

   

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  خطأ في العنوان  44/2/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )24261العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 25/2/2020ذأسٌخٔ :  89964 سقٌ اىطية :

 أ(  – 90أ( ) - 5): اىصْف ٗاىَادج 

   االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME : Merck KGaA 

ADDRESS:  Frankfurter Str. 250 D-64293 Darmstadt , Germany 

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ
 سهوا لذا يلغى نشر     88/2/8284  ( في652بالعدد ) 4521المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية21242مة )العالمة التجارية المرق سبق وان تم نشر          
   العالمة  التجارية لحين اكمال اجراءات التسجيل :         

 سقٌ اىصحٍفح : 9395سقٌ اإلعالُ : 

 95/8/2029ذأسٌخٔ :  84090  سقٌ اىطية :

 ج د ( أ ب  - 3 ): اىصْف ٗاىَادج 

 ششمح قيعح اىَي٘ك ٍحذٗدج اىَسؤٗىٍح  االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية :

 مشم٘ك  -اىعشاق اىعْ٘اُ اىناٍو ىصاحة اىطية : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                        



 ذٌْ٘ٔ
 خطأ في العنوان  للجهة  82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )41255العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 : اىعذد  9395سقٌ اإلعالُ :

 ذاسٌخ اصذاس شٖادج اىرسجٍو:   94853  اىعالٍح :سقٌ 

 24/9/2098ذاسٌخ ذقذٌٌ طية اىرغٍٍش:  8/5/2022ّافزج ىغاٌح :  9/5/9967 : ذسجٍيٖا ذأسٌخ

 ب ج (  – 25ا ب ج د ( )  – 24ا ب ( )  – 23ا ب ج د ()  -22) اىصْف ٗاىَادج :

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذغٍٍشعْ٘اُ 

                                                                              . Kuraray Co ., Ltd :ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح  اسٌ اىجٖح

  Sakazu , Kurashiki City , Japan , 1621:    عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ

1621 , Sakazu , Kurashiki City ,  Okayama Prefecture , Japan  : عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ 
     

 
 

 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                                   



 ذٌْ٘ٔ
 خطأ في العنوان  للجهة  82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )41255العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 اىعذد :  9395سقٌ اإلعالُ : 

 90/9/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ:  94/9/2004ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 45338سقٌ اىعالٍح: 

 94/9/2099ّافزج ىغاٌح:  94/9/2004تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:

 93/9/2029ّافزج ىغاٌح: 94/9/2099تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ح ط ً (  -30ا ب ج ٗ ص ح ( ) – 29) :اىصْف ٗاىَادج 

 االسٌ اىناٍو ىصاحة اىطية 

  ىصاحة اىطية : اىعْ٘اُ اىناٍو

NAME: PERDIGAO AGROINDUSTRIAL , S.A. 

ADDRES : Av. Escola Politecnica .no.760 Jaguare  05350 -901 Sao Paulo SP Brazil  

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 خطأ في العنوان  للجهة  82/7/8284  ( في655( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )41588العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 : اىعذد  9395سقٌ اإلعالُ :

 ذاسٌخ اصذاس شٖادج اىرسجٍو:   94522 اىعالٍح :سقٌ 

 99/4/2097ذاسٌخ ذقذٌٌ طية اىرغٍٍش:  94/99/2029ّافزج ىغاٌح :  95/99/9966 : ذسجٍيٖا ذأسٌخ

 ا ب (  – 90ا ب ج د ( )  – 9) ادج :اىصْف ٗاىَ

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذغٍٍشعْ٘اُ 

                                                                            Olympus Corporation   :اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح 

43 – 2 , Hatagaya  2 – chome , Shibuya – ku , Tokyo , Japan : ْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌع   
 

2951 Ishikawa – machi , Hachioji – shi , Tokyo , Japan عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ :     
     

 
 

 

 ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                                                   



 ذٌْ٘ٔ
 خطأ في العنوان  للجهة  2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )48162العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :لتاليالصحيح هو امالكة العالمة  التجارية و         

 30/4/2009ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 92/99/2099ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:   96/5/9964ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   92460سقٌ اىعالٍح: 

 95/5/2099ّافزج ىغاٌح:   96/5/2009تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:  

 95/5/2029 ّافزج ىغاٌح: 96/5/2099دج: تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذ

 (ج  – 94)  اىصْف ٗاىَادج : 

                                                                                                                                                                                                 Rado Uhren AG ( Rado Watch Co., Ltd ) ( Montres Rado S.A. )   اسٌ ٍاىل اىعالٍح :
 

Bielstrasse  43 , Lengnau – Switzerland     : اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح   
 

Bielstrasse  45, 2543 , Lengnau – Switzerland    : اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح  

 

 

 

 



 ٔذٌْ٘
 للجهة   االسم خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )11827العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 30/9/2098ذاسٌخ طية ذغٍٍش اسٌ :  اىعذد: 9395سقٌ االعالُ : 
 98/2/2099ذاسٌخ طية ذغٍٍش عْ٘اُ :   44287ح: سقٌ اىعالٍ

 99/2/2099ذاسٌخ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  24/8/2003ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 
 24/8/2098ّافزج ىغاٌح:  24/8/2003 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

 23/8/2028ّافزج ىغاٌح:  24/8/2098 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج

 ح  ط  ك  ه  ً  ط  ع  ف  ص  س (   - 30أ  ب ج  د ٕـ  ٗ  ص ح ( )   – 29  اىصْف ٗاىَادج :)

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذجذٌذ + ذغٍٍش اسٌ + ذغٍٍش عْ٘اُ

         اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ:
                          KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 

  عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ :                                                                                                                        

1441 GARDINER LANE LOUISVILLE , KENTUCKY 40213 U.S.A                                                           

                                                                                                                      اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ : 

                                                        Holdings LLC   Kentucky Fried Chicken International 
  7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024                                                                                                                

اىعالٍح عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح                                                                                                                                                      : ذ اىجذٌ  
 

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  صنافاال خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )54622) العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          

   :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 97/9/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 95/9/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  99/9/9989ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   39608 سقٌ اىعالٍح: 

 98/9/2094ّافزج ىغاٌح:   99/9/2004تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج: 

 98/9/2024 ّافزج ىغاٌح: 99/9/2094تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 د  ٕـ ( ج ا ب  -98) اىصْف ٗاىَادج : 

  MORESCHI S.P.A  اسٌ ٍاىل اىعالٍح :

Via Montello 6/8, Vigevano ( PAVIA ) Italy  : اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح     
  

Via Cararola 69 , Vigevano , PV , Italy اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :     

   

 

                        

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  العنوان  خطأ في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )86727) العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
  :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 26/2/2093ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 2/90/2092ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:   25/9/9967ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   26787سقٌ اىعالٍح: 

 24/9/2092ّافزج ىغاٌح:   25/9/9997تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:  

 24/9/2022 ّافزج ىغاٌح: 25/9/2092ادج اىَجذدج: تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖ

 ب (  – 92) ( ج  – 7) اىصْف ٗاىَادج : 

                                                                                                                                                                                                  Lister – Petter Ltd  اسٌ ٍاىل اىعالٍح :
 

Dursley , Gloueestershire , GL11 4HS , England     : اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح    
 

 Long Street , Dursley , Gloucs , GL11 4HS , U.K : اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح 

   

 

 

 

  ٍسجو اىعالٍاخ اىرجاسٌح                                                                                                                     

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  سم اال تصحيح في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )12768) العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
  :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و         

 27/7/2097ذاسٌخ طية ذغٍٍش اسٌ :  اىعذد: 9395سقٌ االعالُ : 

 27/7/2097ذاسٌخ طية ذغٍٍش عْ٘اُ :   40762سقٌ اىعالٍح: 

 99/4/2097ذاسٌخ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  93/4/2002ذاسٌخ اٗه ذسجٍو: 

 93/4/2097ّافزج ىغاٌح:  93/4/2002 :رٌح اخش شٖادجتذاٌح فرشج ّفا

 92/4/2027ّافزج ىغاٌح:  93/4/2097 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج

 ب (  - 92اىصْف ٗاىَادج :)  

 ّ٘ع اىرغٍٍش: ذجذٌذ + ذغٍٍش اسٌ + ذغٍٍش عْ٘اُ

 Hyundai MOBIS                                               اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ:

  عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىقذٌٌ :                                                                                                                              

140-2 Kye-dong, Jongro-ku, Seoul, Republic of Korea                                     

                                 .Hyundai Mobis Co., Ltd  اسٌ اىجٖح ٍاىنح اىعالٍح اىرجاسٌح اىجذٌذ:

                                                    203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea                                               
اىعالٍح عْ٘اُ اىجٖح ٍاىنح  اىجذٌذ:                                                                                                                                               
 

 

                       



 ذٌْ٘ٔ
 تاريخ بداية ونهاية في خطا  2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )85555) العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
  :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و  للجهة  لعنوانانفاذية الشهادة المجددة و         

 5/5/2029ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:    9395 سقٌ اإلعالُ :

 90/5/2020ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  96/5/99980ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:  25353  اىعالٍح:سقٌ 

 96/5/2020ّافزج ىغاٌح:   96/5/2090 :تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج

 95/5/2030 ّافزج ىغاٌح: 96/5/2020تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ا ب ج د  ( -3)   اىصْف ٗاىَادج :

  Jacques Bogart International BVٍاىل اىعالٍح سٌ ا
 

Randweg 28 , 3074 BN Rotterdam . The Netherlands (  : 9اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح )       
Westb1aak 89 3012 KG ROTTERDAM, THE NETHERLANDS (  :  2عالٍح ) اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اى     

Parklaan 3016, BC Rotterdam , The Netherlands  : اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح 

   

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 تاريخ بداية ونهاية خطا  في 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )17182) العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          

 : الصةةةةةةةةةةةةةةحيح هةةةةةةةةةةةةةةو التةةةةةةةةةةةةةةاليللجهةةةةةةةةةةةةةةة  مالكةةةةةةةةةةةةةةة العالمةةةةةةةةةةةةةةة  التجاريةةةةةةةةةةةةةةة و نفاذيةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةهادة المجةةةةةةةةةةةةةةددة والعنةةةةةةةةةةةةةةوان          
 

 99/8/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395 سقٌ اإلعالُ :

 28/92/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  28/2/2005ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   47428  اىعالٍح:سقٌ 

 28/2/2095ّافزج ىغاٌح:   28/2/2005:ح اخش شٖادجتذاٌح فرشج ّفارٌ

 27/2/2025 ّافزج ىغاٌح: 28/2/2095تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ب ج (  -37ا ج ( )  – 7)  اىصْف ٗاىَادج :

  Otis Elevator Company   :ٍاىل اىعالٍح سٌ ا

10 Farm Springs , Farmington , CT 6032 , U .S.A. ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح :  اىعْ      
  

One Carrier PLACE , , Farmington , CT 6032 , U .S.A اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :      

   

 

 

 

  الٍاخ اىرجاسٌحٍسجو اىع                                                                                                                     

 



 ذٌْ٘ٔ
 عدم ذكر تاريخ تقديم  في خطا 2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )54627)  العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
  :الصحيح هو التاليللجهة  مالكة العالمة  التجارية و طلب التجديد          

 97/9/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 97/9/2094ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:  99/9/9989ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   39607 سقٌ اىعالٍح: 

 98/9/2094ّافزج ىغاٌح:   99/9/2004تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج: 

 98/9/2024 ّافزج ىغاٌح: 99/9/2094تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 أ ب ج ٕـ (  - 25) اىصْف ٗاىَادج : 

  MORESCHI S.P.A  اسٌ ٍاىل اىعالٍح :

Via Montello 6/8, Vigevano ( PAVIA ) Italy  : اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح     
  

Via Cararola 69 , Vigevano , PV , Italy اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :     

   

 

                        

 

 

 



 ذٌْ٘ٔ
 للجهة  في االسمخطا  2/2/8284  ( في656( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )11115)  العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
  :الصحيح هو التاليمالكة العالمة  التجارية و          

 20/9/2020ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذغٍش اىعْ٘اُ:  9395سقٌ اإلعالُ : 

 96/8/2098ذاسٌخ ذقذٌٌ طية ذجذٌذ اىشٖادج:   27/8/2003ذاسٌخ اٗه ذسجٍو:   44445سقٌ اىعالٍح: 

 27/8/2098ّافزج ىغاٌح:   27/8/2003تذاٌح فرشج ّفارٌح اخش شٖادج:  

 26/8/2028 ّافزج ىغاٌح: 27/8/2098تذاٌح فرشج ّفارٌح اىشٖادج اىَجذدج: 

 ا ج د ح ط( – 30) اىصْف ٗاىَادج : 

 Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA ( Sprl ) Brusselsesteenweg 450 , 1500 Halle اسٌ ٍاىل اىعالٍح :
,Belgium  

 
Brusselsesteenweg 450 1500 Halle Belgium اىعْ٘اُ اىقذٌٌ ىَاىل اىعالٍح :    

  

De Beukelaer –Pareinlaan 1 , 2200 Herentals Belgium اىعْ٘اُ اىجذٌذ ىَاىل اىعالٍح :    
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