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  ( 727عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

 (5عدد العالماث املنشورة للتنويه :)

 (83عدد العالماث املنشورة للتجديد  :)
 (28:)  عدد العالماث املنشورة للرتخيص

 (2:)لتجديد +تغيري عنوان +نقل ملكيت عدد العالماث املنشورة
 (2عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت : )

 (2عدد العالماث املنشورة لاللغاء بقراراث قضائيت : )
 (222:)  عدد العالماث املنشورة للشطب
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 ذنويو
     العالموة عنووان في خطا  6/6/2222  ( في663بالعدد ) 1333المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية63254العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر          

   والصحيح هو التالي:التجارية 

 رلم الصحيفح : 3241رلم اإلعالن : 

 5/33/0403ذأريخو :  63254 رلم الطلة :

 ج(  - 10ص( ) -14): الصنف والمادج 

   االسم الكامل لصاحة الطلة :

 العنوان الكامل لصاحة الطلة : 

NAME : AROMSA BESIN AROMA VE KATKI MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ADDRESS: Gebze Organize Sanayi Bolgesi Ihsan Dede Cad. No:104-106-108-110 Gebze Kocaeli  TURKIYE 
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خطأ في صنف العالمة التجارية  6/6/2222( في 663بالعدد ) 1333المرقمة  في نشرة العالمات التجارية (80055)سبق وان تم نشر العالمة التجارية المرقمة  
 والصحيح هو التالي :

 رلم الصحيفح : 3241رلم اإلعالن : 

 03/34/0403ذأريخو :  63344 رلم الطلة :

 أ ب(  –30): الصنف والمادج 

   االسم الكامل لصاحة الطلة :

 العنوان الكامل لصاحة الطلة : 

NAME : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

ADDRESS: 1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
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بدون ذكر تاريخ التسجيل  2/11/2222 في( 663) بالعدد 1421 المرقمة التجارية العالمات نشرة في( 33633) المرقمة التجارية العالمة نشر تم وان سبق
 : التالي هو والصحيح

 رلم الصحيفح : 3241رلم اإلعالن : 

 2/7/0400ذأريخو :  67471 رلم الطلة :

 ب ( - 13): الصنف والمادج 

 شزكح اركان الذار للرسويك الرجاري واالعالني واالسرثماراخ السياحيح محذودج المسؤوليح  االسم الكامل لصاحة الطلة :

 العزاق / تغذادالعنوان الكامل لصاحة الطلة : 

NAME :  

ADDRESS:  
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 هو التالي :خطأ في الصورة والصحيح  1/3/2222في  666بالعدد  1422 ( في نشرة العالمات التجارية36535سبق وان تم نشر العالمة التجارية المرقمة )

 

 رلم الصحيفح : 3241رلم اإلعالن : 

 1/2/0400ذأريخو :  65363 رلم الطلة :

 ب ج( – 10): الصنف والمادج 

 شزكح الحذائك الذىثيح لرجارج وصناعح المواد الغذائيح والعصائز والمياه المعذنيح محذودج المسؤوليح االسم الكامل لصاحة الطلة :

 تغذاد - العزاقالعنوان الكامل لصاحة الطلة : 

NAME :  

ADDRESS:  
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 ذنويو
 

 22/3/2221  ( في653بالعدد ) 1334المرقمة  ( في نشرة العالمات التجارية 32656العالمة التجارية المرقمة ) سبق وان تم نشر         
  : العالمة التجارية والصحيح هو التالي في رقم أخط         

 

 رلم الصحيفح : 3241رلم اإلعالن : 

 37/33/0404ذأريخو :    60435 رلم الطلة :

 ج ح ط ي(  – 14): الصنف والمادج 

    شزكح معامل الصيذاوي للحلوياخ   االسم الكامل لصاحة الطلة :

   الكويد 13006الزمز الثزيذي  –صفاج   569ص . ب  –الكويد  العنوان الكامل لصاحة الطلة : 

NAME : 

ADDRESS: 
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