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 تنىيه
 خطا  24/32/2323  ( في662بالعدد ) 3046المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية93040 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  : والصحيح هو التاليلجهة مالكة العالمة التجارية لبرقم العالمة          

 0/8/9102:  تاسيخ طهة نقم انًهكيح انعذد: 0011سقى االعالٌ : 

 0/8/9102تاسيخ طهة تغييش عنىاٌ :   01320سقى انعاليح: 

 01/0/9102تاسيخ طهة تجذيذ انشهادج:  93/0/9119تاسيخ اول تسجيم: 

 93/0/9102نافزج نغايح:  93/0/9119 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 99/0/9192نافزج نغايح:  93/0/9102 :تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج

 أ (  - 00انصنف وانًادج :) 

 نىع انتغييش: تجذيذ + تغييش عنىاٌ + نقم يهكيح 

 Osram GmbH                                                                                 اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انقذيى: 

 Berlin and Munich, Germany:                                                    عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انقذيى

           Marcel-Breuer-Strasse 6, D-80807 Munich, Germanyعنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انجذيذ: 

                                                                        LEDVANCE GmbH اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انجذيذ:

       Parkring 29-33 85748 Garching bei Munchen Germany عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انجذيذ:

                                                                        

 
 

 



 تنىيه
 خطا  36/6/2322  ( في683بالعدد ) 3047المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية76368 العالمة التجارية المرقمة ) تم نشرسبق وان           
  : والصحيح هو التاليللجهة مالكة العالمة التجارية باالسم          

 سقى انصذيفح : 0011سقى اإلعالٌ : 

 2/09/9190تأسيخه :  82012 سقى انطهة :

 ب د هـ  (  - 00 ): وانًادج انصنف 

 جثش  وساو ونيذ: االسى انكايم نصادة انطهة 

 (2قشب جايع الال ني يثنى سقى ) –ينطقح انفاتخ  –اسطنثىل   -تشكيا انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME :  

ADDRESS:  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه
 خطا  0/32/2338  ( في664بالعدد ) 3063المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية89028 العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          
  : والصحيح هو التاليلجهة مالكة العالمة التجارية لباالسم والعنوان          

 سقى انصذيفح : 0011سقى اإلعالٌ : 

 08/2/9102تأسيخه :  20392سقى انطهة : 

 ب (  – 3أ د ( )   – 9)   انصنف وانًادج :

NAME : MAKBAS ALUMINYUM PROFIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

ADDRESS: MUCAHITLER MAH. 9 NOLU CAD. GUNES IS MERKEZI K:3 NO:13 SEHITKAMIL- 

                      GAZIANTEP/TURKIYE     

  

 

 



 تنويه

 99/0/9102تاسيخ تقذيى طهة تغيش انعنىاٌ:  0011 سقى اإلعالٌ :

 99/0/9102تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  31/01/0220تاسيخ اول تسجيم:   33222  انعاليح:سقى 

 31/01/9112نافزج نغايح:   31/01/0220 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 92/01/9192 نافزج نغايح: 31/01/9112تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 ا ب و (  – 91د ( )  – 90ا ب ( )  – 93ا ب ج د ( )  – 99)  انصنف وانًادج :

  . TEIJIN LIMTED & TORAY INDUSTRIES  :يانك انعاليح سى ا

  Chome , Nihonbashi – Muromachi , Chou – Ku , Tokyo , Japan – 2 , 1-2انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح االول : 

  Chome, Nihonbashi-Muromachi, Chou-Ku, Tukyo,Japan-2 ,1-1     انعنىاٌ انجذيذ نًانك االول انعاليح : 

   

 

 

 

 

 

 

 



 تنويه
 

  01/0/9109يى طهة تغيش انعنىاٌ: تاسيخ تقذ  0011سقى اإلعالٌ :

 تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  0/0/0222تاسيخ اول تسجيم:   00212  انعاليح:سقى 

 0/0/9109نافزج نغايح:  0/0/0222 :تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج

 3/0/9139 نافزج نغايح: 0/0/9109تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج: 

 د( - 91أ ب ج() – 90) انصنف وانًادج :

  Toray Industries Inc.  +TEIJIN LIMITED :يانك انعاليح سى ا

  Chome , Nihonbashi – Muromachi , Chou – Ku , Tokyo , Japan – 2 , 1-2انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح االول : 

  Nihonbashi-Muromachi 2-Chome, Chou-Ku, Tukyo,Japan ,1-1     انعنىاٌ انجذيذ نًانك االول انعاليح : 

  

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 تنويه

 : انعذد 0011 سقى اإلعالٌ :

 دج انتسجيم:  تاسيخ اصذاس شها 80231  انعاليح :سقى 

 1/0/9199تاسيخ تقذيى طهة انتغييش:  01/9/9131نافزج نغايح :  01/9/9191 : تسجيهها تأسيخ

 ا ب (  – 09ا ( )  – 2ا ج ( )  – 2)  انصنف وانًادج :

 نىع انتغييش: تغييشعنىاٌ 

  : Cummins Generator Technologies Limited   هاسى يانك انعالي
 

  park Works , Barnack Road , Stamford , Lincs , 2NB , United Kingdom انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح :     

Fountain Court , Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ United Kingdom: انعنىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح  

 
 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                                   

 

 



 تنويه

 : انعذد 0011 سقى اإلعالٌ :

 تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:   22238  انعاليح :سقى 

 1/0/9199هة انتغييش: تاسيخ تقذيى ط 0/8/9192نافزج نغايح :  0/8/9102 : تسجيهها تأسيخ

 ا (  – 2ا ج ( )  – 2)  انصنف وانًادج :

 نىع انتغييش: تغييشعنىاٌ 

  : Cummins Generator Technologies Limited   هاسى يانك انعالي
 

  park Works , Barnack Road , Stamford , Lincs , 2NB , United Kingdom انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح :     

: Fountain Court , Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ United Kingdom انعنىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح  

 

 
 

 

 

 نعالياخ انتجاسيحيسجم ا                                                                                                                                                   

 



 تنويه

 : انعذد 0328 سقى اإلعالٌ :

 00/2/9102تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:   10228  انعاليح :سقى 

 99/9/9199تاسيخ تقذيى طهة انتغييش:  1/01/9192نافزج نغايح :  1/01/9112 : تسجيهها تأسيخ

 ص ح (و  – 09أ ( )  -38ب ج () -32ا ب ج ( ) -31 : )انصنف وانًادج

 نىع انتغييش: تغييشعنىاٌ 

  :    Verizon Trademark Services LLC    هاسى يانك انعالي
 

1320 North Court House Road, 9
th

 Floor Arlington, Virginia 22201 United States of America   : انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح  

1300 I Street , NW , Suite , 500 East , Washington , DC 20005 , United States of America انعنىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح :    

 
 

 

 

 

 يحيسجم انعالياخ انتجاس                                                                                                                                                   

 



 تنويه

 : انعذد 0328 سقى اإلعالٌ :

 00/2/9102تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:   10222  انعاليح :سقى 

 99/9/9199تاسيخ تقذيى طهة انتغييش:  1/01/9192نافزج نغايح :  1/01/9112 : تسجيهها تأسيخ

 و ص ح (  – 09أ ( )  -38ب ج () -32ا ب ج ( ) -31 ) انصنف وانًادج :

 نتغييش: تغييشعنىاٌ نىع ا

  :    Verizon Trademark Services LLC    هاسى يانك انعالي
 

1320 North Court House Road, 9
th

 Floor Arlington, Virginia 22201 United States of America    : انعنىاٌ انقذيى نًانك انعاليح   

1300 I Street , NW , Suite , 500 East , Washington , DC 20005 , United States of America انعنىاٌ انجذيذ نًانك انعاليح :    

 

 
 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                                   

 



 تنويه

 : انعذد 0328 سقى اإلعالٌ :

 تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:    29002 انعاليح : سقى 

 3/9199/ 90تاسيخ تقذيى طهة نقم انًهكيح:   93/2/9192نافزج نغايح:   93/2/9102 : تسجيهها تأسيخ

 ا ج ( – 3) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييش: نقم يهكيح 

  Mr. Eric RENARD(  1)  :يح انقذيى اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاس
 (2  )Mr . Xavier PADOVANI  

   rue d Antar 78680 EPONE France 28(  1عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انقذيى :) 
 (2  )54bis rue Henri Dunant 13300 Salon de Provence France  

 LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA  كح انعاليح انتجاسيح انجذيذاسى انجهح يان :    

 

-RUE DE LA FORGE ZA LES ROQUASSIERS 13300 SALON- DE 174عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح انجذيذ : 

PROVENCE 

 

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        

 



 تنويه

 

 سقى انصذيفح : 0322سقى اإلعالٌ : 

 3/00/9190تأسيخه :  81323 سقى انطهة :

 ا (  – 30) ح (  – 31): انصنف وانًادج 

 ششكح سًا تغذاد   االسى انكايم نصادة انطهة :

  922سقًح  0ض تهىا / يذهح سيهًاٌ تيك يجًع سق تشكيا / يشكانعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : 

ADDRESS:  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه

 31292  : نعاليحقى اس 0011سقى اإلعالٌ : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 تنىيه
 خطا بالعنوان 6/8/2322  ( في680بالعدد ) 3044المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية82280العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية         

 

 ى انصذيفح :سق 0011سقى اإلعالٌ : 

 00/0/9199تأسيخه :  82280 سقى انطهة :

 أ ب ج(  – 3): انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصادة انطهة :

 انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: Ruzgarlibahce mah.Kavak sk. Smart plaza No: 31 / 1 ic kapi No:8 Beykoz 34742 Istanbul . Turkey  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه
 خطا بالعنوان 6/8/2322  ( في680بالعدد ) 3044المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية82289ية المرقمة )العالمة التجار سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية         

 سقى انصذيفح : 0011سقى اإلعالٌ : 

 00/0/9199تأسيخه :  82289 سقى انطهة :

 أ ب ج(  – 3): انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصادة انطهة :

 انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: Ruzgarlibahce mah.Kavak sk. Smart plaza No: 31 / 1 ic kapi No:8 Beykoz 34742 Istanbul . Turkey  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه
 خطا بالعنوان 6/8/2322  ( في680بالعدد ) 3044المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية82811العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

  والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية         

   

 سقى انصذيفح : 0011سقى اإلعالٌ : 

 02/0/9199تأسيخه :  82811 سقى انطهة :

 أ ب ج(  – 3): انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصادة انطهة :

 انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: Ruzgarlibahce mah.Kavak sk. Smart plaza No: 31 / 1 ic kapi No:8 Beykoz 34742 Istanbul . Turkey  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه                                                                        
 لعنوان خطا با6/8/2322  ( في680بالعدد ) 3044المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية82283العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

 والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية         

 سقى انصذيفح : 0011سقى اإلعالٌ : 

 00/0/9199تأسيخه :  82283 سقى انطهة :

 أ ب ج(  – 3): انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصادة انطهة :

 انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: Ruzgarlibahce mah.Kavak sk. Smart plaza No: 31 / 1 ic kapi No:8 Beykoz 34742 Istanbul . Turkey  

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        



 تنىيه
 خطا في العنوان 22/2/2322  ( في666بالعدد ) 3048المرقمة  في نشرة العالمات التجارية( 68687)العالمة التجارية المرقمة  سبق وان تم نشر          
                                                                                                                والصحيح هو التالي:للجهة مالكة العالمة التجارية           

 انعذد :  0011سقى اإلعالٌ : 

 00/2/9191تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ:  93/2/9101: تاسيخ اول تسجيم 12128سقى انعاليح: 

 93/2/9191 نافزج نغايح: 93/2/9101تذايح فتشج نفاريح اخش شهادج:

 99/2/9131نافزج نغايح: 93/2/9191تذايح فتشج نفاريح انشهادج انًجذدج:

 أ(  -1)انصنف وانًادج 

 االسى انكايم نصادة انطهة : 

  انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة :

NAME: Allergan Inc  

ADDRES : 2525 Dupont Drive , Irvine , California 92612 , USA  

 

 

 
 
 
 
 



 تنىيه                                                                         
 خطا بالعنوان 6/8/2322  ( في680بالعدد ) 3044المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية81923العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

 يح هو التالي:والصحللجهة مالكة العالمة التجارية         

 

 سقى انصذيفح : 0322سقى اإلعالٌ : 

 0/00/9190تأسيخه :  81923 سقى انطهة :

 ( أ ب ج د هـ و -02): انصنف وانًادج 

   االسى انكايم نصادة انطهة :

 انعنىاٌ انكايم نصادة انطهة : 

NAME : JIANGSU HIGH HOPE ARSER CO.,LTD. 

ADDRESS: 18/F No.98 JIANYE ROAD, NANJING, CHINA 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                                        
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