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  تنويه

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 19/8/2019تأريخه :  TEVES العالمة : اسم 79862 العالمة : رقم

في  العنواناالسم و خطأ في 2020 /26/4 ( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )79862 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه . مثبت ادناه للعالمة  يحالصح العنوان االسم و ان حين

 ) الصنف والمادة :

NAME: Continental Teves AG & CO oHG  

ADDRESS: Guerickestrabe 7, Frankfurt, Germany 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 14/3/2019تأريخه :  كاماو العالمة : اسم 78578 العالمة : رقم

 ان حينفي  االسم خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )78578 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .الصحيح  للعالمة مثبت ادناه  االسم

 ) الصنف والمادة :

 قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة شركة عمر  االسم الكامل لصاحب الطلب :

حي االندلس شارع ابراهيم الجفالي متفرع من شارع االمير محمد بن عبد العزيز )  –فريمكس بالزا  العنوان الكامل لصاحب الطلب :

 المملكة العربية السعودية  – 21492جدة  – 8680التحلية ( , ص . ب . 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 23/4/2019تأريخه :  باو العالمة : اسم 78930 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )78930 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .ادناه العنوان الصحيح  للعالمة مثبت 

 ) الصنف والمادة :

NAME:  Lion Corporation ( Thailand ) Limited  

ADDRESS: 666 Rama 3 Road , bangpongpang , Yannawa , Bangkok 10120 , Thailand 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 19/12/2019تأريخه :  الهضبة  العالمة : اسم 81020 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )81020 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

 معمل مصطفى غازي لمزج وتعبئة الزيوت الكامل لصاحب الطلب : االسم 

 المفرق -بعقوبة  –ديالى  –العراق العنوان الكامل لصاحب الطلب : 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 8/7/2019تأريخه :  FEMINA العالمة : اسم 79523 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )79523 العالمة التجارية المرقمة ) بق وان تم نشرس

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

NAME:  FEMINA TEKSTIL URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

ADDRESS: KOCASINAN MAHALLESI , BAGCILAR KARAYOLU , OKUL SOKAK , No : 5 , 

BAHCELIEVLER – ISTANBUL / TURKEY  

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 28/1/2019تأريخه :  بيفرل العالمة : اسم 78275 العالمة : رقم

 ان حينفي  سماال خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )78275 العالمة التجارية المرقمة ) وان تم نشرسبق 

 لذا وجب التنويه .الصحيح  للعالمة مثبت ادناه  سماال

 ) الصنف والمادة :

NAME : MENARINI  INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A   

ADDRESS: L- 1611 LUXEMBOURG -1 , Avenue de La Gare   

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 23/7/2019تأريخه :  االصيل العالمة : اسم 79672 العالمة : رقم

 تاريخ التسجيل يــــــــخطأ ف 2020 /26/4( في628 رية بالعدد )( في نشرة العالمات التجا79672 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .للعالمة 

 ) الصنف والمادة :

 السيد ابراهيم عداب بن احمد  االسم الكامل لصاحب الطلب :

  1699كفر داعل ص ب  –حلب  –سوريا  العنوان الكامل لصاحب الطلب :

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 7/4/2019تأريخه :  ALUNBRIG العالمة : اسم 78746 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )78746 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .مثبت ادناه العنوان الصحيح  للعالمة 

 ) الصنف والمادة :

NAME:  ARIAD Pharmaceuticals , Inc  

ADDRESS: 40 Landsdowne Street Cambridge , Massachusetts 02139, U.S.A .  

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 21/2/2019تأريخه :  الف العالمة : اسم 78369 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /26/4( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )78369 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

NAME : TOTAL S .A  

ADDRESS: 2 Place Jean Millier La Defense 6 , 92400 COURBEVOIE FRANCE  

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 20/6/2019تأريخه :  INSIZE العالمة : اسم 79418 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 26/4/2020( في 628نشرة العالمات التجارية بالعدد ) ( في79418 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

NAME : INSIZE CO .LTD  

ADDRESS: 80# Xiangyang Road .Suzhou New District Suzhou China ( 2150009)  

  

 

  

 جل العالمات التجاريةمس

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 6/5/2019تأريخه :  Carbine العالمة : اسم 79033 العالمة : رقم

 ان حينفي  االصناف خطأ في 2/12/2019 ( في622 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )79033 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .للعالمة مثبت ادناه   الصحيحةصناف اال

 ب ( -4) الصنف والمادة :

NAME: Starbuzz Tobacco, Inc. 

ADDRESS: 2116 – W Lincoln Ave # A Anaheim, California 92801 , USA 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 6/5/2019تأريخه :  Carbine العالمة : اسم 79032 عالمة :ال رقم

 ان حيناالصناف في  خطأ في 2/12/2019 ( في622 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )79032 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .الصحيحة  للعالمة مثبت ادناه االصناف 

 ا ب ج د هـ و ( -34) الصنف والمادة :

NAME: Starbuzz Tobacco, Inc. 

ADDRESS: 2116 – W Lincoln Ave # A Anaheim, California 92801 , USA 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 /تغيير عنوانتنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 21/1/2007خه : تأري اتش دي غولدن ليف العالمة : اسم 50398 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /8/3( في 626( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )50398 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

 :مالك العالمة سم ا
EUROPEAN TOBACCO SIGARA  VE TUTUNCULUK SAN. VE TIC.  A.S.                                       
  ISMET  INONU  BULVARI  ANADOLU HAYAT  ISHANI KAT : 4 /404 P.K : 33100 -MERSIN -

TURKEY   : العنوان القديم لمالك العالمة               

         Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvari No: 73/2 Kazanli – Mersin / Turkey    : العنوان الجديد لمالك العالمة 

  

 
 

 مسجل العالمات التجارية



 

 / تغيير عنوانتنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 5/7/2009تأريخه :  بالك ليون العالمة : اسم 54398 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /8/3( في 626( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )54398 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

                                                                                                             .SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD                                                        :مالك العالمة سم ا
 

                             NO.260, Qingken Road, Dawang, Guangrao, Shandong, China         العنوان القديم لمالك
  العالمة : 

                           NO.260,  Qingken  Road, Dawang  Town, Guangrao  County,  Dongying  City,  
Shandong Province, P.R. China                                                                       : العنوان الجديد لمالك العالمة 

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 



 تغيير عنوان /تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 16/2/1984تأريخه :  تامانكو العالمة : اسم 27454 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /8/3( في 626( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )27454العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .ة مثبت ادناه العنوان الصحيح  للعالم

 ) الصنف والمادة :

                                                                                                          LEONARD PARFUMS                                                                                                :مالك العالمة سم ا
 

                             92 avenue Champs-Elysees 75008 PARIS - France                                                العنوان
  القديم لمالك العالمة : 

                        36 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS - France                              العنوان الجديد لمالك
 العالمة :

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 / نقل ملكيةتنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 9/2/2012تأريخه :  رمال العالمة : اسم 60914 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 2020 /8/3( في 626( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )60914 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ) الصنف والمادة :

 شركة الرمال للصناعات الغذائية  :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
 

 االردن -المنطقة الحرة  –تجارية القديم : الزرقاء عنوان الجهة مالكة العالمة ال

شركة الرمال فود استف اندستريز ) ش . م . ح ( ( : اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد   

 

 L2-03االمارات العربية المتحدة /الشارقة/المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي  عنوان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

…… 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 21/7/2019تأريخه :  برحية العالمة : اسم 79638 العالمة : رقم

دم نشر صورة تم التنوية لع 26/4/2020 ( في628 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )79638 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العالمة 

 أ ( -42): الصنف والمادة 

 مكتب صفوة االعمال لصاحبه التاجر ميثم سعد محي  : االسم الكامل لصاحب الطلب 

 البصرة / البراضعية  –العراق العنوان الكامل لصاحب الطلب : 

  

 
 

 

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 7/4/2005تأريخه :  فكس العالمة : اسم 47665 العالمة : رقم

 ان حينالعنوان في  خطأ في 31/12/2012 ( في508 ( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )47665 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 لذا وجب التنويه .العنوان الصحيح  للعالمة مثبت ادناه 

 ب ج ط ( -11أ () -10ا ب ج د هـ و () -5): الصنف والمادة 

NAME: The PROCTER & Gamble Company 

ADDRESS: One Procter & Gamble Plaza Cincinnat, Ohio 45202 USA  

  

 

  

 مسجل العالمات التجارية

 

 



 تنويه 

 رقم الصحيفة : 1385رقم اإلعالن : 

 2/7/2018تأريخه :  مييوتا لعالمة :ا اسم 76855 العالمة : رقم

لذا وجب رقم العالمة  خطأ في 8/3/2020 ( في626( في نشرة العالمات التجارية بالعدد )76855العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر

 التنويه .

 ا ب ج ( – 14) الصنف والمادة :

NAME:  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co ., Ltd  

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

  

 
 

 

 مسجل العالمات التجارية
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