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  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 8/5/6412 :تغيس العنىانتازيخ تقديم طلة  1041زقم اإلعالن :

  تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة: 11/11/6445  : تازيخ اول تسجيل  08008 العالمة:زقم 

 11/11/6415 نافرة لغاية: 11/11/6445 :نفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 12/11/6465 ة لغاية:نافر 11/11/6415 نفاذية الشهادة المجددة:فتسة تداية 

              ( ا ب ج د هـ و  – 65) الصنف والمادة :

  .Consitex S.A   : اسم مالك العالمة

Via Laveggio 16 , CH – 6850 Mendrisio , Switzerland: العنىان القديم لمالك العالمة  

Via Laveggio 13 , 6850 Stabio , Switzerland اك العالمة :العنىان الجديد لمال  
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 15/1/6461تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  1041زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  11/1/6411يل :  تازيخ اول تسج 52065 العالمة:زقم 

 11/1/6461نافرة لغاية:  11/1/6411 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/1/6451 نافرة لغاية: 11/1/6461تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

 ا ب (               – 16) الصنف والمادة :

   PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  اسم مالك العالمة :

Kayseri Asfalti Golhisar  Mevkii 7 . km kirsehir , TURKEY: العنىان القديم لمالك العالمة   

 KIRSEHIR – KAYSERI DEVLET YOLU 7. KM .GOLHISAR MEVKII P.K.:7 MERKEZ KIRSEHIR / العنىان الجديد لمالك العالمة :   
TURKEY 
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 15/1/6461تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  1041زقم اإلعالن :

 تقديم طلة تجديد الشهادة: تازيخ  11/1/6411تازيخ اول تسجيل :   52066 العالمة:زقم 

 11/1/6461نافرة لغاية:  11/1/6411 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 14/1/6451 نافرة لغاية: 11/1/6461تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

 ا ب (               – 16) الصنف والمادة :

   PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  اسم مالك العالمة :

Kayseri Asfalti Golhisar  Mevkii 7 . km kirsehir , TURKEY: العنىان القديم لمالك العالمة   

 KIRSEHIR – KAYSERI DEVLET YOLU 7. KM .GOLHISAR MEVKII P.K.:7 MERKEZ KIRSEHIR / العنىان الجديد لمالك العالمة :   
TURKEY 
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 8/5/6411تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  1041زقم اإلعالن :

 ة: تازيخ تقديم طلة تجديد الشهاد  11/2/1281تازيخ اول تسجيل :  62455 العالمة:زقم 

 11/2/6411نافرة لغاية:  11/2/1281 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 12/2/6451 نافرة لغاية: 11/2/6411تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

               ا (  -16ا ( )  – 2) (ب ج  – 1) الصنف والمادة :

    DENYO KABUSHIKI KAISHA ( also trading as Denyo Co ., Ltd . ) اسم مالك العالمة :

2-2 , Kamitakada 4-Chome , Nakano – Ku , Tokyo , Japan  العنىان القديم لمالك العالمه 

2-8-5 , Nihonbashi – horidomecho , Chou – Ku , Tokyo , Japan : العنىان الجديد لمالك العالمة 
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 تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  1041زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  15/5/1281تازيخ اول تسجيل :  54511 العالمة:زقم 

 15/5/6411نافرة لغاية:  15/5/1281 :دةتداية فتسة نفاذية اخس شها

 15/5/6461 نافرة لغاية: 15/5/6411تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

               ب ج هـ (  – 65ا ج د ( )  – 18ب ج ( )  – 10ب ( )  – 2) ( ا ج د  – 5) الصنف والمادة :

 .BALENCIAGA S.A اسم مالك العالمة :

PARIS France لعنىان القديم لمالك العالمه : ا   

40 rue de Sevres , 75007 Paris , France العنىان الجديد لمالك العالمة :    
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 16/16/6461تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  1041زقم اإلعالن :

 65/11/6411تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  6/6/6416تازيخ اول تسجيل :  24880 العالمة:زقم 

 6/6/6466نافرة لغاية:  6/6/6416 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 1/6/6456 فرة لغاية:نا 6/6/6466تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

 (               ح ط  – 54) الصنف والمادة :

  Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi اسم مالك العالمة :

HOSNUDIYE KIZIL KIZIL CIKLI MAHMUT PEHLIV AN CD . ETIPLAZA NO: 11 TEPABASI العنىان القديم لمالك العالمه :    
ESKISEHIR, TURKIYE  

ORGANIZE SANAYI BOLGSI 11, CADDE ESKISEHIR , TURKIYE العنىان الجديد لمالك العالمة :    

  

 

 
 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                     

 



 1/5/6412زيخ تقديم طلة تغيس العنىان: تا 1041زقم اإلعالن :

 11/14/6412تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  65/2/6442تازيخ اول تسجيل :  54662 العالمة:زقم 

 65/2/6412نافرة لغاية:  65/2/6442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 66/2/6462 نافرة لغاية: 65/2/6412تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

 (               ا ب د هـ و  – 50) الصنف والمادة :

  Rothmans of pall Mall Limited اسم مالك العالمة :

Zaehlerweg 4 , 6300 Zug , Switzerland لعنىان القديم لمالك العالمه : ا  

Route de France 17 , 2926 Boncourt , Switzerland : العنىان الجديد لمالك العالمة  
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