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 رٌٕٛٗ
 ورد سهوا االسم  71/7/2179  ( في895بالعدد ) 7731المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية33277 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   والصحيح هو التالي:والعنوان باللغة االنكليزية للجهة مالكة العالمة التجارية           

 اٌقحٍفخ : سلُ 7931سلُ اإلعالْ : 

 22/2/2172رأسٌخٗ :  11297سلُ اٌطٍت : 

 ا ة ج د ٘ـ ٚ ص ح ط ي ن ي َ ْ ط ف ؿ ق س ( -91)اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ثٕغبطً ٌ٘ٛذٔج ٌٍّزذ االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 ,  022171ًّ , دثً , ِشوض دثً اٌّبًٌ اٌعبٌ 6, جٍذ فٍٍٍج ثٍٍذٔج  7-, اٌطبثك  712اٌٛحذح اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

 االِبساد  اٌعشثٍخ اٌّزحذح                                       

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا بالرقم  21/77/2127  ( في667بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 17887 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
   والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 3/3/2127: رأسٌخٗ  20477   سلُ اٌطٍت :

 أ  (  - 4  ): اٌقٕف ٚاٌّبدح 

 ؽشوخ ثبٌٍٛٔش ٌٍقٕبعبد اٌذٚائٍخ اٌّحذٚدح  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 06117لشة ِغزؾفى ؽٛسػ  اٌشِض اٌجشٌذي :  99سلُ   -لشوٗ ؽبسع ؽٍخ عالَ  –اٌغٍٍّبٍٔخ   -اٌعشاق  ىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : اٌعٕٛاْ اٌ

NAME:  

ADDRESS:  

 

             

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        



 رٌٕٛٗ     
 خطا باالصناف  22/9/2127  ( في685بالعدد ) 7791المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 16998 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  ي:والصحيح هو التالللجهة مالكة العالمة التجارية           

 

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 6/6/2127رأسٌخٗ :  29661  سلُ اٌطٍت :

 ج (   - 92أ ة ج د ٘ـ  ٚ ص ( )   - 97َ ْ ط ع ؿ ق ( )  يأ ة ج ٘ـ ٚ ص ح ط ي   - 91أ  د  ٘ـ  ٚ ( )   - 23 ): اٌقٕف ٚاٌّبدح 

 اٌزبجش عجذ اٌّجٍذ ِقطفى ِعشٚف  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌغٍٍّبٍٔخ   -اٌعشاق اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        



 رٌٕٛٗ     
 خطا بالعنوان  71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 87685 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 24/0/2127ربسٌخ رمذٌُ طٍت ٔمً اٌٍّىٍخ:   7931  سلُ اإلعالْ :

 72/2/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  76/6/2113ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  40972 اٌعالِخ: سلُ 

 76/6/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:  76/6/2113ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح: 

 74/6/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 76/6/2173ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ة ٘ـ ص ( – 77 اٌقٕف ٚاٌّبدح : )

                                                                   ٌه اٌعالِخ اٌمذٌُ :                 اعُ ِب
ACE  S.A 

 اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ:
1 BIS, Avenue Du Huit Mai 1945 ,78280 Guyancourt 

  اعُ ِبٌه اٌعالِخ اٌجذٌذ : 
SYSTEMAIR AC SAS 

بٌه اٌعالِخ :اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّ  
Route de Verneuil – 27570  Tillieres-sur- Avre – France  

 

                          

 

 

 

  

 



 رٌٕٛٗ     
  خطا بالعنوان 71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 66781 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 26/2/2113ربسٌخ طٍت رغٍٍش اعُ :  اٌعذد: 7931سلُ االعالْ : 

 26/2/2113ربسٌخ طٍت رغٍٍش عٕٛاْ :   99042سلُ اٌعالِخ: 

 73/9/2173ربسٌخ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  26/9/7330ربسٌخ اٚي رغجًٍ: 

 24/9/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:  26/9/2113اخش ؽٙبدح: ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ 

 24/9/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 26/9/2173 ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح:

 أ (  - 71اٌقٕف ٚاٌّبدح :) 

 ٔٛع اٌزغٍٍش: رجذٌذ + رغٍٍش اعُ + رغٍٍش عٕٛاْ

                                                                    .TOA Medical Electronics Co., Ltd   اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ:
   

                                                      : عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ
                                             Japan 2-1, Minatojimanakamachi, 7-Chome, Chou-ku, Kobe-Shi, Hyogo-Kem,  

                                            SYSMEX CORPORATION                      اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ:

1-5-1 Wakinohama-kaigandori Chuo-ku, kobe, Hyogo, Japan                                                                                                                                          
ٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ عٕٛاْ ا اٌجذٌذ:                                                                                                                                              

 

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في الصورة  27/6/2127  ( في682بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 16768 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 26/0/2127رأسٌخٗ :  29097  سلُ اٌطٍت :

 ة  ج  (  - 92 ): اٌقٕف ٚاٌّبدح 

 ؽشوخ دجٍخ ٌٍّؾشٚثبد اٌغبصٌخ ٚاٌٍّبٖ اٌقحٍخ ٚاٌعقبئش اٌّحذٚدح  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 ثغذاد  -اٌعشاق اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        



 رٌٕٛٗ     
 خطا في االسم 71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 58655 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 72/71/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت ٔمً اٌٍّىٍخ:   7931سلُ اإلعالْ :

 77/71/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  71/6/7321ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  24932  اٌعالِخ:سلُ 

 3/6/2121ٔبفزح ٌغبٌخ:  71/6/2171 :ذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدحث

 3/6/2191 ٔبفزح ٌغبٌخ: 71/6/2121ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 أ ة  ( – 72 ) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

                                                                                    :ِبٌه اٌعالِخ اٌمذٌُ عُ ا
TATRA , a.s. 

 اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ:
Koprivncie , Czech Republic 

   :ِبٌه اٌعالِخ اٌجذٌذ عُ ا
TATRA TRUCKS a.s. 
 اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :

Areal Tatry 1450 /1 , 742 21 Koprivnice, CZ 

 

                         

 
 

  

 

 



 رٌٕٛٗ     
 بداية خطا في  71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 86589 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية  فترة نفاذية اخر شهادة          

 2/1/2173ٍش اٌعٕٛاْ: ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغ 7931 سلُ اإلعالْ :

 70/0/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  21/0/2113ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  49316  اٌعالِخ:سلُ 

 21/0/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:  21/0/2113:ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 73/0/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 21/0/2173ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ج(  -96)  :اٌقٕف ٚاٌّبدح 

  MoneyGram International , Inc   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
1550 Utica Avenue South Minneapolis, Minnesota 55416 USA 

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 2828 Harwood Street, Suite 1500, Dallas TX 75201  

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 االصنافخطا في  71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 87975 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية          

 73/4/2174ربسٌخ رمذٌُ طٍت ٔمً اٌٍّىٍخ:   7931سلُ اإلعالْ :

 7/2/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  3/2/2113ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  40602  اٌعالِخ:سلُ 

 3/2/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:  3/2/2113 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 2/2/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 3/2/2173ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 أ ( – 3) ج  ( دأ   - 2 ) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

                                                                                    :ِبٌه اٌعالِخ اٌمذٌُ عُ ا
TURKER IZABE VE RAFINE SANAYI ANONIM SIRKETI  

 اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ:
Eski Izmit Yolu, Tepeoren Koyu, 34940 Tuzla, Istanbul Turkey 

   :ِبٌه اٌعالِخ اٌجذٌذ عُ ا
MUTLU HOLDING ANONIM SIRKETI  

 اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :
Tepeoren Mah. Eski Ankara Asfalti Cad . NO: 210 Tuzla, ISTANBUL, TURKIYE 

 

                          

 

 

 

  



 رٌٕٛٗ     
 لعنوانخطا في ا 21/77/2127  ( في667بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 15229 مرقمة )العالمة التجارية ال سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية          

 

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 7/9/2121رأسٌخٗ :  22116 سلُ اٌطٍت :

 أ(  – 71أ( ) - 4): اٌقٕف ٚاٌّبدح 

   االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME : Merck KGaA 

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

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        



 رٌٕٛٗ     
 خطا في االصناف 29/72/2127  ( في662بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 87516 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  لتالي:والصحيح هو اللجهة مالكة العالمة التجارية          

 70/4/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:    7931 سلُ اإلعالْ :

 2/6/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  4/71/2113ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  40329  اٌعالِخ:سلُ 

 4/71/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:   4/71/2113 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 4/71/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 4/71/2173 ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح:

 أ ( – 94)ا ة ٘ـ (  – 24ا ج ( )  – 72ة ج ( )  – 70)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  ALDO GROUP INTERNATIONAL AG :ِبٌه اٌعالِخعُ ا
 

 Lindenstrasse 8 , 6340 Baar Switzerland   : اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ    
  

Schochenmuehlestrasse 6 Baar 6340 Switzerland   : اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ 

   

 

 

 

  ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                     

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في العنوان 29/72/2127  ( في662بالعدد ) 7796المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 55869 ارية المرقمة )العالمة التج سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية          

 اٌعذد :  7931سلُ اإلعالْ : 

 91/2/2176ٌذ: ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذ 29/3/7316: ربسٌخ اٚي رغجًٍ 22496سلُ اٌعالِخ: 

 22/3/2176 ٔبفزح ٌغبٌخ: 29/3/2116ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح:

 22/3/2126ٔبفزح ٌغبٌخ: 29/3/2176ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح:

 أ ة(  -72)اٌقٕف ٚاٌّبدح 

 االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

  اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

ADDRES : 1, Toyota – cho, Toyota-shi , Aichi- ken, Japan  

 

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في االصناف 9/9/2179  ( في677بالعدد ) 7796المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 89857 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية          

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 91/4/2172رأسٌخٗ :  16430سلُ اٌطٍت :

 ( ص ح ي ن ي  ٘ـ  ا ة ج -6)اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: JFE Holdings Kabushiki Kaisha ( JFE Holding s , Inc )  

ADDRESS: 2 .2 . 3 Uchisaiwaicho , Chiyoda – ku , Tokyo , Japan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 77/71/2175  ( في856بالعدد ) 7731المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 89815 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:االسم والعنوان للجهة مالكة العالمة التجارية          

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 71/0/2172رأسٌخٗ :  16722سلُ اٌطٍت : 

 أ( - 4) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 وبفخ اٌغٍع اٌذاخٍخ ثبٌقٕف أعالٖ ٚفف اٌجضبعخ :

 صٌٍٕىب أي ثً  شااعز االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 عٛ دس ربٌٍٗ اٌغٌٛذ 74724 –اط ئً اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: AstraZeneca  AB  

ADDRESS : SE-151 85,  Sodertalje Sweden 

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 9/6/2127  ( في681بالعدد ) 7792المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 88856 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  تالي:والصحيح هو الللجهة مالكة العالمة التجارية  االصناف         

 : اٌعذد 7931 سلُ اإلعالْ :

 ربسٌخ افذاس ؽٙبدح اٌزغجًٍ:  11429 اٌعالِخ: سلُ 

 21/4/2127ربسٌخ رمذٌُ طٍت ٔمً اٌٍّىٍخ:     2122/ 77/71ٔبفزح ٌغبٌخ:   77/71/2172 : رغجٍٍٙب رأسٌخ

 أ ة ج د ( -90)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ٔٛع اٌزغٍٍش: ٔمً ٍِىٍخ 

 جّبي جالي ِحّٛد  :عالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌ
 

 717677ؿ . ة  –ؽبسع ثٓ ٌبط  –اإلِبساد اٌعشثٍخ اٌّزحذح/ دثً / دٌشح  عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ :

دح ؽشوخ ِجّٛعخ ثٕجٌٛٓ ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌٛوبالد اٌزجبسٌخ اٌّحذٚ : اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ   

 

 اٌعشاق / اٌغٍٍّبٍٔخ عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ :

   

 

 



 رٌٕٛٗ     
 في خطا 29/72/2127  ( في662بالعدد ) 7796المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 15581 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:ة التجارية للجهة مالكة العالم ةالصور         

 : اٌعذد  7931سلُ اإلعالْ :

 ربسٌخ افذاس ؽٙبدح اٌزغجًٍ:  22312اٌعالِخ: سلُ 

 0/71/2127ربسٌخ رمذٌُ طٍت اٌزغٍٍش:  22/7/2197ٔبفزح ٌغبٌخ:  22/7/2127 : رغجٍٍٙب رأسٌخ

 أ (  - 21)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 اٌعالِخ اٌزجبسٌخ ٔٛع اٌزغٍٍش: رغٍٍش اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ 

 ِعًّ اٌّقٕع اٌٛطًٕ ٌٍٕغٍج  :اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ 
 

 ؽشوخ اٌذٚط ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌقٕبعبد إٌغٍجٍخ ِحذٚدح اٌّغؤٌٍٚخ / ؽشوخ خبفخ  : اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ

ٌٕجف االؽشفا –اٌعشاق  عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ :   

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 1/71/2173  ( في886بالعدد ) 7761المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 86168 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية  تاريخ التسجيل والعنوان         

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 26/9/2171رأسٌخٗ :  19297سلُ اٌطٍت : 

 ة ج (   – 92)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: PepsiCo, Inc. 

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

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 29/72/2127  ( في662بالعدد ) 7796المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 88666 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
     والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية  االسم          

 اٌعذد :  7931سلُ اإلعالْ : 

 2/9/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ:  76/2/2171: ربسٌخ اٚي رغجًٍ 41999سلُ اٌعالِخ: 

 76/2/2121 زح ٌغبٌخ:ٔبف 76/2/2171ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح:

 74/2/2191ٔبفزح ٌغبٌخ: 76/2/2121ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح:

 ح ( -77)اٌقٕف ٚاٌّبدح 

 االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

  اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES , INC ) .  

ADDRES : 1-1 , Nihonbashi – Muromachi 2- chome , Chuo – ku , Tokyo, Japan 

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 71859 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
    التالي: والصحيح هوللجهة مالكة العالمة التجارية   لعنوانا         

 20/7/2176ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:    7931 سلُ اإلعالْ :

 72/2174/ 3ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  73/72/2114ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  02436 اٌعالِخ:سلُ 

 73/72/2174ٔبفزح ٌغبٌخ:   73/72/2114 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 72/72/2124 ٔبفزح ٌغبٌخ: 73/72/2174اٌّجذدح: ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح 

 ا ة ج (  – 2ٚ ص ي ن ي ()  – 6)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  . Beta Utensili S. p . A  :ِبٌه اٌعالِخعُ ا
 

Via A. Volta 18,  20050 SOVICO ,( Milano)  Italy    : اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ      
  

Via Volta , 18 - 20845  SOVICO , ( MB)  Italy اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :     

   

 

 

 



 رٌٕٛٗ     
 خطا في 71/77/2127  ( في689بالعدد ) 7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 79881 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   والصحيح هو التالي:لعنوان  للجهة مالكة العالمة التجارية ة اخر شهادة وااالصناف وتاريخ تغير العنوان وتاريخ نفاذي        

 1/0/2174ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:    7931 سلُ اإلعالْ :

 22/3/2170ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  79/3/2110ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  06412 اٌعالِخ:سلُ 

 79/3/2173ٔبفزح ٌغبٌخ:   79/3/2110 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 72/3/2123 ٔبفزح ٌغبٌخ: 79/3/2173ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 أ (   – 73 )ة (   – 77ا ( )   – 6ا ( )   -7)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  Elkem a/s  :ِبٌه اٌعالِخعُ ا
 

Nydalsveien 28 , P.O. Box 4282 Torshov, 0401  OSLO , Norway    : اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ      
  

Drammensveien 169  Oslo  0277 , Norway اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :      

   

 

 

 

  بسٌخِغجً اٌعالِبد اٌزج                                                                                                                     

 



 رٌٕٛٗ اٌغبء ؽطت عالِخ رجبسٌخ

 00666  : ٌعالِخسلُ ا 7931سلُ اإلعالْ : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

  



 رٌٕٛٗ اٌغبء ؽطت عالِخ رجبسٌخ

 00660  : ٌعالِخسلُ ا 7931سلُ اإلعالْ : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 رٌٕٛٗ اٌغبء ؽطت عالِخ رجبسٌخ

 00661  : ٌعالِخسلُ ا 7931سلُ اإلعالْ : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

 

 

 جاريةمسجل العالمات الت                                                                                                                       

 



 تنويه
 خطا في 26/1/2121  ( في625بالعدد ) 7751المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 12852 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

    والصحيح هو التالي:االسم الكامل  

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 72/77/2173رأسٌخٗ :  12852سلُ اٌطٍت : 

 (  ة  -92)   اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ؽشوخ صٌٓ اٌحٍبح ٌزعجئخ اٌٍّبح اٌقحٍخ ٚاٌعقبئش ٚاٌّؾشٚثبد اٌغبصي ِٕٚزجبد االٌجبْ  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 وٌٛشٌؼ  3/َ / 4/ 69عٌٛشٌج اٌقٕبعٍخ / لطعخ  –ثغذاد  –اٌعشاق اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME:  

ADDRESS :  

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 

 



 تنويه
 خطا في 27/9/2121  ( في625بالعدد ) 7756المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 12858العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

    والصحيح هو التالي:االسم الكامل  

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 72/77/2173رأسٌخٗ :  12858سلُ اٌطٍت : 

 ( ج -92)   اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ٚثبد اٌغبصي ِٕٚزجبد االٌجبْ ؽشوخ صٌٓ اٌحٍبح ٌزعجئخ اٌٍّبح اٌقحٍخ ٚاٌعقبئش ٚاٌّؾش االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 وٌٛشٌؼ  3/َ / 4/ 69عٌٛشٌج اٌقٕبعٍخ / لطعخ  –ثغذاد  –اٌعشاق اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME:  

ADDRESS :  

 

 

                                                        

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                 

  



 تنويه      
 

 خطا في 26/1/2121  ( في625بالعدد ) 7751المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 12815العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
    والصحيح هو التالي:االسم الكامل  

 :سلُ اٌقحٍفخ   7931 سلُ اإلعالْ :

 72/77/2173رأسٌخٗ :  12815سلُ اٌطٍت : 

 ج(  -92)   اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ؽشوخ صٌٓ اٌحٍبح ٌزعجئخ اٌٍّبح اٌقحٍخ ٚاٌعقبئش ٚاٌّؾشٚثبد اٌغبصي ِٕٚزجبد االٌجبْ  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 وٌٛشٌؼ  3 /َ /4/ 69عٌٛشٌج اٌقٕبعٍخ / لطعخ  –ثغذاد  –اٌعشاق اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME:  

ADDRESS :  

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 



 تنويه
 خطا في 72/7/2122  ( في661بالعدد ) 7796المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 17565العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

    والصحيح هو التالي:عدم وجود الصوره  

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 23/2/2127رأسٌخٗ :  20292سلُ اٌطٍت : 

  أ ة ج ط( – 02د( ) - 96) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  : االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت

  اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME: Renaissance Hotel Holdings, Inc. 

ADDRESS : Marriott Drive Dept. 52/923, Washington, DC 20058, USA 

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 

 



 تنويه      
 

 خطا في 72/9/2127  ( في685بالعدد ) 7791المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 15711العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
    والصحيح هو التالي:االصناف  

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 24/71/2121رأسٌخٗ :  22022سلُ اٌطٍت : 

 ْ ط فـ د ح (  -91)  (ا ٚ ر -23) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ؽشوخ ِحّذ عًٍ افغش اٌزجبسٌخ ر . َ . َ  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 , ٍِّىخ اٌجحشٌٓ  26249فٕذٚق ثشٌذ  اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME:  

ADDRESS :  

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 



 تنويه      
 

 خطا في 71/77/2127  ( في689د )بالعد7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 69587العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
    والصحيح هو التالي:احتساب السنوات  

 1/4/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:    7931 سلُ اإلعالْ :

 72/2/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  71/2/7332ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  96240  اٌعالِخ:سلُ 

 71/2/2179ٔبفزح ٌغبٌخ:   71/2/7332 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 76/2/2129 ٔبفزح ٌغبٌخ: 71/2/2179ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ا ة ج د ٘ـ ٚ ص ح  ( – 3)   اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  . Mitsumi Electric Co LTD  :ِبٌه اٌعالِخعُ ا
 

   8 – 8 2 , Kokuryo – cho , Chofu – shi , Tokyo , Japan  ذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : اٌعٕٛاْ اٌم    
  

2-11-2 Tsurumaki Tama – shi , Tokyo 206 – 8567 , Japan اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :     

  

 

 

 

 زجبسٌخِغجً اٌعالِبد اٌ                                                                                                                     

 



 تنويه      
 

 خطا في 71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 69586العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
    والصحيح هو التالي:احتساب السنوات  

 1/4/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:    7931 سلُ اإلعالْ :

 72/2/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  71/2/7332ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  96249  خ:اٌعالِسلُ 

 71/2/2179ٔبفزح ٌغبٌخ:   71/2/7332 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 76/2/2129 ٔبفزح ٌغبٌخ: 71/2/2179ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ا ة ج د ٘ـ ٚ ص ح  ( – 3)   اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  . Mitsumi Electric Co LTD  :ِبٌه اٌعالِخعُ ا
 

   8 – 8 2 , Kokuryo – cho , Chofu – shi , Tokyo , Japan   : اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ    
  

2-11-2 Tsurumaki Tama – shi , Tokyo 206 – 8567 , Japan اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :     

  

 

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                     

 

 



 تنويه      
 

 خطا في 27/9/2175  ( في857بالعدد )7769المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 38567العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
    والصحيح هو التالي:العنوان   

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 77/9/2172 رأسٌخٗ : 14267 سلُ اٌطٍت :

 أ ( – 4) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 وبفخ اٌغٍع اٌذاخٍخ ثبٌقٕف أعالٖ ٚفف اٌجضبعخ :

 عٍٍجٍٓ وٛسثٛسٌؾٓ  : االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت 

 اٌٛالٌبد اٌّزحذح االِشٌىٍخ 11317ِٛسٌظ افٍٍٕٛ عبٍِذ ٍٔٛجٍشعً  26ٍت : اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌط

NAME: Celgene Corporation  

ADDRESS : 86 Moress Avenue Summit,NewJersey 07901 United State of America 

 



  

 تنويه
 خطا في 27/9/2175  ( في857بالعدد )7769المرقمة  جاريةفي نشرة العالمات الت( 38915العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

     والصحيح هو التالي:العنوان   

 

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 70/9/2172 رأسٌخٗ : 14302 سلُ اٌطٍت :

 أ ( – 4) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 وبفخ اٌغٍع اٌذاخٍخ ثبٌقٕف أعالٖ ٚفف اٌجضبعخ :

 عٍٍجٍٓ وٛسثٛسٌؾٓ  : االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت 

 اٌٛالٌبد اٌّزحذح االِشٌىٍخ  11317ِٛسٌظ افٍٍٕٛ عبٍِذ , ٍٔٛجٍشعً , 26اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: Celgene Corporation  

ADDRESS : 86 Moress Avenue Summit,NewJersey 07901 United State of America 

 



 تنويه
 خطا في تاريخ  26/1/2172  ( في818بالعدد )7733المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 61571مة التجارية المرقمة )العال سبق وان تم نشر    

     والصحيح هو التالي:نفاذية العالمة       

 : اٌعذد 7931 سلُ اإلعالْ :

 ربسٌخ افذاس ؽٙبدح اٌزغجًٍ: 61290اٌعالِخ: سلُ 

 ربسٌخ رمذٌُ طٍت ٔمً اٌٍّىٍخ:  20/7/2122ح ٌغبٌخ:ٔبفز 20/7/2172 : رغجٍٍٙب رأسٌخ

 أ ( -97ح () -91)اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 ٔٛع اٌزغٍٍش: ٔمً ٍِىٍخ 

 ؽشوخ اٌٍّغشح اٌذٌٍٚخ ٌٍزجبسح اٌعبِخ  :اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ 
 

 اٌضسلبء  –إٌّطمخ اٌحشح  –خ عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌمذٌُ : اٌٍّّىخ االسدٍٔخ اٌٙبؽٍّ

ِعًّ ثبعُ ِحّذ حٍّذ ٌججظ اٌزسح ٚاٌجطبطب  : اعُ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ   

 

 27د   29ص  470جٍٍّخ اٌقٕبعٍخ َ  –ثغذاد  –اٌعشاق  عٕٛاْ اٌجٙخ ِبٌىخ اٌعالِخ اٌزجبسٌخ اٌجذٌذ :

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        



 تنويه
 العنوانخطا في  71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 18171العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

   والصحيح هو التالي:     

 72/3/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 22/7/2173ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  22/7/2110ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  04091  اٌعالِخ:سلُ 

 22/7/2170ٔبفزح ٌغبٌخ:   22/7/2110 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 21/7/2120 ٔبفزح ٌغبٌخ: 22/7/2170خ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌ

 ٘ـ ٚ ص ح( -02ا ة ج د( )-07ا ة ج ٚ ح( )-3)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  DERIS PATENTS & TRADEMARKS AGENCY   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
INEBOLU SK , DERYAHAN ,NO.3, KAT:5 ,SETUSTU , KABATAS , Istanbul , Turkey   

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 ISTANBUL BEYOGLU Inebolu SK. DERIS PATENT BINASI NO:5  

 

 

 

 



 تنويه
 العنوان خطا في 71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 83228العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

   والصحيح هو التالي:     

 26/4/2127ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 21/1/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  9/2/2171ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  41224  اٌعالِخ:سلُ 

 9/2/2121ٔبفزح ٌغبٌخ:   9/2/2171 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 2/2/2191 ٔبفزح ٌغبٌخ: 9/2/2121ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: ثذاٌخ فزشح 

 ة(  -94ا( ) -26أ ة ج ٘ـ ٚ( )-24ج د( )-72أ ة ج( ) -70ة( ) -3ا ة ج( ) -9)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 Aldo Group International AG   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar Switzerland  

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 Schochenmuehlestrasse 6 Baar 6340 Switzerland  

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في العنوان 71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 83221العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

   صحيح هو التالي:وال     

 26/4/2127ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 21/1/2121ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  9/2/2171ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  41220  اٌعالِخ:سلُ 

 9/2/2121ٔبفزح ٌغبٌخ:   9/2/2171 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 2/2/2191 ٔبفزح ٌغبٌخ: 9/2/2121ّجذدح: ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌ

 أ( - 26ة( ) – 3أ ة ج( ) -9)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  Aldo Group International AG   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar Switzerland  

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 Schochenmuehlestrasse 6 Baar 6340 Switzerland  

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في العنوان 71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 8111العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

   والصحيح هو التالي:     

 21/2/2179ٕٛاْ: ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌع 7931 سلُ اإلعالْ :

 91/71/2176ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  24/77/7367ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  4011  اٌعالِخ:سلُ 

 20/77/2176ٔبفزح ٌغبٌخ:   24/77/2116:ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 20/77/2126 ٔبفزح ٌغبٌخ: 24/77/2176ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ا ة(  -29)  : اٌقٕف ٚاٌّبدح

 J & P Coats Limited   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
155 St. Vincent Street, Glasgow , Scotland     

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland 1  

 

 

 



 تنويه
 خطا في تاريخ  71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 9377المة التجارية المرقمة )الع سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:نفاذية الشهادة المجددة    

 21/2/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 71/77/2176ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  76/77/7367ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  3197  اٌعالِخ:سلُ 

 74/77/2176ٔبفزح ٌغبٌخ:   76/77/2116:ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 74/77/2126 ٔبفزح ٌغبٌخ: 76/77/2176ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 أ ة(  -29)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 J & P Coats Limited   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
155 St. Vincent Street, Glasgow , Scotland     

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland     

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في تاريخ  71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  يةفي نشرة العالمات التجار( 9576العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:اول تسجيل    

 21/2/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 71/77/2176ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  21/72/7367ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  3276  اٌعالِخ:سلُ 

 21/72/2176ٔبفزح ٌغبٌخ:   21/72/2116 :ٌخ اخش ؽٙبدحثذاٌخ فزشح ٔفبر

 73/72/2126 ٔبفزح ٌغبٌخ: 21/72/2176ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ا ة(  -29)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 J. &  P.  Coats,  Limited   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

155 St. Vincent Street, Glasgow , Scotland ٌّبٌه اٌعالِخ : اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ      
  

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland       

 

 

 

 



 تنويه
  نواريخ خطا في  71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 9573العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    

   والصحيح هو التالي:وبداية ونهاية فترة نفاذية اخر شهادة والشهادة المجددة اول تسجيل    

 21/2/2179ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ:  7931 سلُ اإلعالْ :

 71/77/2176ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  21/72/7367ربسٌخ اٚي رغجًٍ:  3271  اٌعالِخ:سلُ 

 73/72/2176ٔبفزح ٌغبٌخ:   21/72/2116:ؽٙبدح ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش

 73/72/2126 ٔبفزح ٌغبٌخ: 21/72/2176ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ا ة(  -29)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

 J & P Coats Limited   :ِبٌه اٌعالِخ عُ ا

     اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ : 
155 St. Vincent Street, Glasgow , Scotland     

    اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ : 

 George Square, Glasgow G2 1AL, Scotland 1     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 االسم خطا في  77/72/2172  ( في815بالعدد )7711المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 15357العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:جهة مالكة العالمة التجارية لل   

 سلُ اٌقحٍفخ :  7931 سلُ اإلعالْ :

 72/7/2116رأسٌخٗ :  02129سلُ اٌطٍت : 

  أ ة ج ( – 1 ) اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

  اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

NAME: Bosch Corporation 

ADDRESS : 3-6-7 , Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

 

 

 ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                                        

 

 



 تنويه
 خطا في االصناف 9/9/2179  ( في677بالعدد )7739المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 36385العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 21/6/2172رأسٌخٗ :  16142سلُ اٌطٍت :

 ا  ة (   - 4)اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  ٌطٍت :االعُ اٌىبًِ ٌقبحت ا

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: Cargill The Netherlands Holding B . V .  

ADDRESS: Evert van de Beekstraat 378 , 1118 CZ Schiphol NETHERLANDS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 العنوانخطا في  71/77/2127  ( في689بالعدد )7798المرقمة  ريةفي نشرة العالمات التجا( 72572العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

   7931 سلُ اإلعالْ :
 26/72/2111: (7) ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ

 21/77/2172 (:2ربسٌخ رمذٌُ طٍت رغٍش اٌعٕٛاْ )

 27/77/2171ربسٌخ رمذٌُ طٍت رجذٌذ اٌؾٙبدح:  26/7/7339جًٍ: ربسٌخ اٚي رغ 92272  اٌعالِخ:سلُ 

 24/7/2172ٔبفزح ٌغبٌخ:  26/7/2112 :ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اخش ؽٙبدح

 24/7/2122 ٔبفزح ٌغبٌخ: 26/7/2172ثذاٌخ فزشح ٔفبرٌخ اٌؾٙبدح اٌّجذدح: 

 ة (  – 72ة ج ( )  – 77ج ( )  -3ج ( )  – 1)  اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  Klinger AGبٌه اٌعالِخ : ِعُ ا
 
  

Bundesstrssse 3 , CH 6304 Switzerland ( 7اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ:)  
Bahnhofstrasse 28 , CH 6300 ZUG Switzerland  ( 2اٌعٕٛاْ اٌمذٌُ ٌّبٌه اٌعالِخ :)  

BUNDESSTRASSE 3  6300 ZUG , Switzerland اٌعٕٛاْ اٌجذٌذ ٌّبٌه اٌعالِخ :     

   

 

 

 

  ِغجً اٌعالِبد اٌزجبسٌخ                                                                                                                     

 



 تنويه
 العنوان االسم و خطا في 29/1/2173  ( في887)بالعدد 7789المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 32119العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
   والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 29/6/2176رأسٌخٗ :  12003 سلُ اٌطٍت :

 أ  ج ( – 9  )اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: Eric RENARD / Xavier PADOVANI / LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA 

ADDRESS: rue d'Antar 78680 EPONE France / 45bisrue Henri DUNANT 13300 Salon de Provence 

France  / 174 RUE DE LA FORGE ZA LES ROQUASSIERS 13300 SALON-DE-PROVENCE France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في العنوان 9/77/2176  ( في813بالعدد )7783المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 32731العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر    
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 77/4/2176رأسٌخٗ :  12711 سلُ اٌطٍت :

 أ ة (  – 4  )اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkiye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في العنوان 9/77/2176  ( في813بالعدد )7783المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 32697العالمة التجارية المرقمة ) تم نشر سبق وان    
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 22/4/2176رأسٌخٗ :  12637سلُ اٌطٍت : 

 ح ط ( – 91  )دح :اٌقٕف ٚاٌّب

  االعُ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: Kisikli Mahallesi, Cesme Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkiye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 خطا في العنوان 9/77/2176  ( في813بالعدد )7783المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 32316مرقمة )العالمة التجارية ال سبق وان تم نشر    
  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية    

 سلُ اٌقحٍفخ : 7931سلُ اإلعالْ : 

 91/2/2176رأسٌخٗ :  12116سلُ اٌطٍت : 

 ح ط ( – 91  )اٌقٕف ٚاٌّبدح :

  ىبًِ ٌقبحت اٌطٍت :االعُ اٌ

 اٌعٕٛاْ اٌىبًِ ٌقبحت اٌطٍت : 

NAME: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ADDRESS: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkiye  
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