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  ( 624عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

 (42عدد العالماث املنشورة للتنويه :)

 (022عدد العالماث املنشورة للتجديد  :)
 (0عدد العالماث املنشورة للرتخيص :)

 (10عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )
 (0عدد العالماث املنشورة للتجديد  + تغيري االسم :)
 (0عدد العالماث املنشورة للتجديد  + تغيري عنوان :)

 (4عدد العالماث املنشورة للتجديد  + نقل ملكيت :)
 (0)بقرار قضائي عدد العالماث املنشورة 
 (01) : دمجعدد العالماث املنشورة لل

 (1عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم )

 (01عدد العالماث املنشورة لتغيري عنوان:)

 (04عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (41عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

  تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم: 83788 انعاليح:رقى 

 8/8/8288 تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز: 82/6/8239 َافذج نغاٌح: 82/6/8289 : تسجٍهها تأرٌخ

 ( ا – 89)انصُف وانًادج :

 َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح 

 انتاجز / ايٍٍ صادق يهدي   :نعاليح انتجارٌح انقدٌى اسى انجهح يانكح ا
 

 يعًم انًائد نتصٍُع انًىاد انغذائٍح   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

انعزاق / انثصزج  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح :  
 

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   



 

 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم:  83276انعاليح: رقى 

 9/8/8289: تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز 96/8/8239َافذج نغاٌح:  96/8/8289 : تسجٍهها تأرٌخ

 ( ب  – 38) انصُف وانًادج :

 َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح 

 يعًم انًجد الَتاج انًٍاج انصحٍح وانًشزوتاخ انغاسٌح وانعصائز   :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

 َتاج انًشزوتاخ انغاسٌح وانًٍاج انصحٍح وانعصائز انًحدودج شزكح انًجد ال  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

5/ 8عهى جشء يٍ انقطغح انًزقًح  –يعٍجم  8يقاطعح  –طزٌق تغداد سايزاء  –سايزاء  –صالح اندٌٍ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح :   

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   



 

 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم:  78982انعاليح: رقى 

 9/8288/ 32تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز:  8/5/8289َافذج نغاٌح:  8/5/8299 : تسجٍهها تأرٌخ

 (  ح  – 32)انصُف وانًادج :

 َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح 

 يعًم طحٍٍ انعزب   :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

 شزكح انعزتً نطحٍٍ انحثىب يحدودج انًسؤونٍح   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

انعزاق / صالح اندٌٍ ح انعاليح انتجارٌح : عُىاٌ انجهح يانك  

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   



 

 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم:  83988ح: انعاليرقى 

 89/92/8289تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز:  88/8/8239َافذج نغاٌح:  88/8/8289 : تسجٍهها تأرٌخ

 (ب   – 38) انصُف وانًادج :

 َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح 

 ًجد الَتاج انًٍاج انصحٍح وانًشزوتاخ انغاسٌح وانعصائز يعًم ان  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

 شزكح انًجد الَتاج انًشزوتاخ انغاسٌح وانًٍاج انصحٍح وانعصائز انًحدودج   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

5/ 8عهى جشء يٍ انقطغح انًزقًح  –يعٍجم  8يقاطعح  –طزٌق تغداد سايزاء  –سايزاء  –عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح : صالح اندٌٍ   

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   



 

 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم:  79883: انعاليحرقى 

  96/8/8288تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز: 88/6/8289َافذج نغاٌح:  88/6/8299 : تسجٍهها تأرٌخ

 ا ح ( – 88ا ب ج ( )  – 35ا ب ج د هـ و س ح ط ي ك ل و ٌ ص ع ف ص ق ر ( )  – 32) انصُف وانًادج :

 يح انتجارٌح َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعال

 Starbucks Corporation d/b/a  Starbucks Coffee Company  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

  Starbucks Corporation  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

2410  Utah Avenue South Seattle , WA  98134 U.S.A. انتجارٌح : عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح   

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   



 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 جٍم: تارٌخ اصدار شهادج انتس 73295انعاليح: رقى 

 96/8/8288تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز: 85/92/8286َافذج نغاٌح:  85/92/8296 : تسجٍهها تأرٌخ

 ا( – 88ب ( )  – 35) ب ج (  – 38) ا ب ج د هـ و س ح ط ي ك ر (  – 32) ا ب ج د هـ و س ح (  – 89ا ( )  89) انصُف وانًادج :

 نتجارٌح َىع انتغٍٍز: تغٍٍز اسى انجهح يانكح انعاليح ا

 Starbucks Corporation d/b/a  Starbucks Coffee Company  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

  Starbucks Corporation  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌد

2410  Utah Avenue South Seattle , WA  98134 U.S.A. جارٌح :عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انت   

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9398رقى اإلعالٌ :

 : تارٌخ اصدار شهادج انتسجٍم 88998انعاليح: رقى 

 96/8/8288تارٌخ تقدٌى طهة انتغٍٍز:  88/8/8288َافذج نغاٌح:  88/8/8223 : تسجٍهها تأرٌخ

 ا ب ( – 88ا ب ( )   – 35)   ا ب ج (   – 38)  انصُف وانًادج :

 Starbucks Corporation d/b/a  Starbucks Coffee Company  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

  Starbucks Corporation  : جهح يانكح انعاليح انتجارٌح انجدٌداسى ان

2410  Utah Avenue South Seattle , WA  98134 U.S.A. عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح :   

 Starbucks Corporation d/b/a  Starbucks Coffee Company  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجارٌح انقدٌى 
 

 
 

 يسجم انعالياخ انتجارٌح                                                                                                                                                   

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تغير اسم1398

