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٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

96860 ٩٦٨٦٠

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Osama Hassan Ali Kaleel/ Aren & Seaden عرين وسدين/ اسامه حسن علي خليل:من

Sahab, Abdaleh Str, beside Al Mamourh School Jordan سحاب، طريق العبدلية، قرب مدرسة المعمورة للبنات االردن

To: Company of Grenada and Packaging and Marketing

of Food 

شركة جرينادا لتعبئة وتغليف وتسويق المواد الغذائية:الى

Sahab, Jordan سحاب، االردن

P.O. Box: (57) : (٥٧)صندوق البريد

Postal Code: (11512) : (١١٥١٢)الرمز البريدي

P.O. Box: (57) : ( ٥٧)صندوق البريد

Postal Code: (11512) : ( ١١٥١٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67528 ٦٧٥٢٨

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: BESINS MANUFACTURING BELGIUM بيسنس  مانيوفاكتشرينج بيلجيم :من

287 avenue Louise 1050 Bruxelles Belgique بروكسل بلجيكا١٠٥٠ افنيو لويز ٢٨٧ 

To: BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L. ال.آر.ايه.بيسنس  هيلث كير لوكسمبورغ  اس:الى.

 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlogte  L-1331

LUXEMBOURG- Luxembourg 

لوكسمبورغ- لوكسمبورغ- ١٣٣١دوشيز تشارلوت  ال- بوليفارد غراند٦٧

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/١٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

13/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

111077 ١١١٠٧٧

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Procter & Gamble International Operations SA بروكتر آند جامبل انترناشونال اوبيريشنز اس ايه:من

47, route de Saint- Georges,1213 Petit- Lancy ,

Switzerland

النسي، سويسرا- بوتيت١٢١٣جورجيز، - ، روت دو سانت٤٧

To: Anna Sui Corp آنا سوي كورب :الى

250 West 39th Street, New York, NY 10018, USA الواليات المتحدة١٠٠١٨ ستريت، نيويورك، ان واي٣٩ ويست٢٥٠ ،

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

108236 ١٠٨٢٣٦

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Local Internet Technology الشركة المحلية لتكنوليوجيا االنترنت:من

Amman, Khalda, Amer Ben Malek Street Jordan عمان، خلدا، شارع عامر بن مالك االردن

To: Cashna شركة كاشنا :الى

N S W 2190-Australia استراليا -نيو ساوث ويلز

P.O. Box: (2910) : (٢٩١٠)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : (١١٨٢١)الرمز البريدي

P.O. Box: (2910) : ( ٢٩١٠)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : ( ١١٨٢١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/٠٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

09/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

82136 ٨٢١٣٦

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Rana Alsaed comapny and partners شركة رنا السيد وشركاها :من

Dahiat alrabia , center market str Jordan ضاحية الرابيه، ش السوق الرئيسي االردن

To: Al- Zayzafoun for Garment Trade شركة الزيزفون لتجارة االلبسه :الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (927255) : (٩٢٧٢٥٥)صندوق البريد

Postal Code: (11110) : (١١١١٠)الرمز البريدي

P.O. Box: (520) : ( ٥٢٠)صندوق البريد

Postal Code: (11831) : ( ١١٨٣١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/١١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

11/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

91078 ٩١٠٧٨

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Maha Hakim Ali Al- Moussawi Company & Partiner شركة مها حاكم علي الموسوي وشركاها:من

Amman, Jordan عمان، االردن

To: Magdlin Subhi Mohammad Ismail مجدلين صبحي محمد اسماعيل :الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (8414) : (٨٤١٤)صندوق البريد

Postal Code: (11121) : (١١١٢١)الرمز البريدي

P.O. Box: (1590) : ( ١٥٩٠)صندوق البريد

Postal Code: (11910) : ( ١١٩١٠)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/١٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

18/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

102614 ١٠٢٦١٤

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Maha Al -shayeb & partener شركة مها الشايب وشريكتها :من

Amman - thirty street قرب طوارئ البشير -عمان

To: ALA'A J.R. ABU SALIMA عالء جميل رمضان ابو سليمه :الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (520869) : (٥٢٠٨٦٩)صندوق البريد

Postal Code: (11152) : (١١١٥٢)الرمز البريدي

P.O. Box: (520869) : ( ٥٢٠٨٦٩)صندوق البريد

Postal Code: (11152) : ( ١١١٥٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/٠٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

05/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

38978 ٣٨٩٧٨

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Controlled Therapeutics (Scotland) Ltd. ليمتد) سكوتالند(كونترولد ثيرابيوتكس :من

1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, G74

5PB, United Kingdom 

 بيه بي،٧٤  ٥ ريدوود بالس، بيل بارك كامبوس، ايست كيلبرايد، جي١

المملكة المتحدة 

To: Ferring B. V. في. فيرينج بي:الى .

Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands جيه اكس هوفدورب، هولندا٢١٣٢،  ١٤٤بوالريس افينيو 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٢/٢٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

20/02/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

78074 ٧٨٠٧٤

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: L.C. Licensing, LLC ليسينسنغ، ال ال سي.سي.ال:من .

The Corporation Trust Company, Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware

19801, USA 

 اورانج١٢٠٩ذي كوربوريشن ترست كومباني، كوربوريشن ترست سنتر،

، الواليات المتحدة االمريكية ١٩٨٠١ستريت، ويلمنغتون، ديالوير 

To: Juicy Couture, Inc. جوسي كوتشر، إنك:الى .

12720, Wentworth Street, Pacoima, California 91331,

USA 

، الواليات المتحدة٩١٣٣١ وينت ورث ستريت، باكويما، كاليفورنيا١٢٧٢٠

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٠٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

05/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

54391 ٥٤٣٩١

In Class 16 ١٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: THABIT NABULSI AND PARTNER CO. شركة ثابت حسان النابلسي وشريكته:من

AMMAN, SWEFIAH JORDAN عمان، الصويفية االردن

To: Challenger Team Forming Leaders and Developing

Human Resources

شركة فريق التحديات العداد القاده وتطوير الموارد البشرية:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (125828) : (١٢٥٨٢٨)صندوق البريد

Postal Code: (11185) : (١١١٨٥)الرمز البريدي

P.O. Box: (850679) : ( ٨٥٠٦٧٩)صندوق البريد

Postal Code: (11185) : ( ١١١٨٥)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

94708 ٩٤٧٠٨

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Nadia Abder Rahman Ali Ghazal ناديا عبد الرحمن علي غزال :من

Amman, 7th Circle, Opposite to RJ Offices Jordan عمان، الدوار السابع، مقابل مكاتب الملكية االردنية االردن

To: Bayt Alkhebra for Pharmaceutical Consultancy

Company 

م.م.شركة بيت الخبرة لالستشارات الصيدالنية ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (140199) : (١٤٠١٩٩)صندوق البريد

Postal Code: (11814) : (١١٨١٤)الرمز البريدي

P.O. Box: (140199) : ( ١٤٠١٩٩)صندوق البريد

Postal Code: (11814) : ( ١١٨١٤)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

47119 ٤٧١١٩

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: RAIED SAIED ALNABOT AND BROS. CO. تضامن(شركة رائد وسائد النابوت واخوانهم:من(

SAHAB SOUTHERN QUARTER JORDAN الحي الجنوبي االردن،سحاب

To: Abdallah Nawwaf Nabout عبد اهللا نواف ذياب النابوت :الى

SAHAB SOUTHERN QUARTER JORDAN الحي الجنوبي االردن،سحاب

P.O. Box: (187) : (١٨٧)صندوق البريد

P.O. Box: (187) : ( ١٨٧)صندوق البريد

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/٢٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

26/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

120769 ١٢٠٧٦٩

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Omar & Khaled Boulos Zoumot & Co. شركة عمر وخالد بولص الزعمط : من

Wadi Sakra Street P.O.Box 23300Amman 11115, Jordan  االردن١١١١٥ عمان٢٣٣٠٠ب .شارع وادي صقرة، ص

To:  Khaled Al- Zoumot Supermarket خالد بولص يوسف الزعمط/بقالة خالد الزعمط:الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (23300) : (٢٣٣٠٠)صندوق البريد

Postal Code: (11115) : (١١١١٥)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

65956 ٦٥٩٥٦

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: MAHMOUD KHALAF ABDULLAH MALKAWI & HIS

PARTNER CO.

شركة محمود خلف عبد اهللا ملكاوي وشركاه:من

AMMAN, JABAL AL-HUSSIEN JORDAN عمان، جبل الحسين االردن

To: ABDULRAHMAN MAHMOUD KHALAF  MALKAWI عبد الرحمن محمود خلف ملكاوي :الى

AMMAN, JABAL AL-HUSSIEN JORDAN عمان، جبل الحسين االردن

P.O. Box: (2225) : (٢٢٢٥)صندوق البريد

Postal Code: (11941) : (١١٩٤١)الرمز البريدي

P.O. Box: (2225) : ( ٢٢٢٥)صندوق البريد

Postal Code: (11941) : ( ١١٩٤١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/٢٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

22/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

63041 ٦٣٠٤١

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: NOVARTIS AG نوفارتيز أيه جي :من

CH-4002 BASEL, SWITZERLAND سويسرا ،  باسل- ٤٠٠٢سي اتش

To: Meda Pharma S.a.r.l إل .آر.أيه.ميدا فارما إس:الى

43, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855,

Luxembourg 

، لكسمبورغ-١٨٥٥، أفنيو جون فتزجيرالد كينيدي، إل٤٣

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠١/١٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

18/01/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

91160 ٩١١٦٠

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Planet Smoothie , L.L.C. سي.ال. بالنيت سموثي ، ال:من .

1425 Ellsworth Industrial Boulevard,  Suite 38, Atlanta,

Georgia  30318,  U.S.A

٣٠٣١٨ اتالنتا، جورجيا٣٨ ايلزوورث انداستريال بوليفارد،  سويت١٤٢٥

الواليات المتحدة االميركية

To: Tasti D-Lite LLC اليت ال ال سي - تيستي دي:الى

341 Cool Springs Boulevard, SUITE 100, Franklin,

Tennessee 37067, USA

،٣٧٠٦٧ فرانكلين، تينيسي١٠٠ كوول سبرينغز بوليفارد، سويت ٣٤١

الواليات المتحدة االميركية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١١/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/11/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

115867 ١١٥٨٦٧

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: FitFlop Limited فيتفلوب ليمتد :من

8th Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ, UK ،كيو، المملكة المتحدة٣ ايه٤ نيو ستريت سكوير،لندن،اي سي٦الطابق الثامن

To: Name Drop Sarl نيم دروب سارل :الى

13 rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg لوكسمبورغ-٢٥٤٠ رو إدوارد ستيشن، ال١٣ ،

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠١/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/01/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29086 ٢٩٠٨٦

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: ARAB LANDS CHEMICALS CO. LTD . مسؤولية محدودة( شركة كيماويات البالد العربية :من(

AMMAN - JORDAN االردن -عمان

To: COMBAJ INTERNATIONAL CO.LTD. مسؤولية محدودة(شركة كمباج العالمية للتجارة واالستثمار:الى(

AMMAN - JORDAN االردن -عمان

P.O. Box: (9227) : (٩٢٢٧)صندوق البريد

Postal Code: (11191) : (١١١٩١)الرمز البريدي

P.O. Box: (9227) : ( ٩٢٢٧)صندوق البريد

Postal Code: (11191) : ( ١١١٩١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

8508 ٨٥٠٨

In Class 1 ١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Thermphos Trading GmbH ثيرمفوس تريدينغ جي ام بي اتش :من

A Swiss Company, Bundesplatz 1, 6300 Zug, Switzerland  زيوج سويسرا٦٣٠٠، ١شركة من سويسرا، بنديسبالتز 

To: Dequest AG ديكويست ايه جي :الى

A Swiss Company, Bundesplatz 1, 6300 Zug, Switzerland  زوج، سويسرا٦٣٠٠، ١شركة من سويسرا، بوندسبالتز 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

65182 ٦٥١٨٢

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Valora Holding AG جي. فالورا هولدينغ ايه:من .

A Swiss Company, Bahnhofplatz 10, 3011 Berne,

Switzerland 

 بيرن، سويسرا٣٠١١، ١٠شركة من سويسرا، باهنهوفبالتز 

To: Kagi Sohne AG, Toggenburger Waffeln- und

Biscuitfabrik 

أند بسكيتفابريك-كاجي سون أيه جي،  توجينبرجر وافلين:الى

A Swiss Company, Loretostrasse 52, 9620 Lichtensteig,

Switzerland 

 ليشتنستيغ، سويسرا٥٢،٩٦٢٠شركة من سويسرا، لوريتو شتراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/٢٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

24/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

54859 ٥٤٨٥٩

In Class 11 ١١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: AAF-McQuay, Inc. ماكواي، إنك- ايه ايه اف :من .

A Delaware Company ,10300 Ormsby Park Place, Suite

600, Louisville, KY 40223, USA 

،٦٠٠ اورمسبي بارك باالس، سويت١٠٣٠٠شركة من والية ديالوير ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٤٠٢٢٣لويسفيلي، كيه واي 

To: American Air Filter Company, Inc. اميريكان اير فيلتر كومباني، انك:الى .

A Delaware Company , 9920  Corporate Campus Drive,

Louisville, Kentucky 40223, USA 

 كوربوريت كامبوس درايف،  لويسفيلي، كينتاكي٩٩٢٠شركة من والية ديالوير، 

، الواليات المتحدة االميركية ٤٠٢٢٣

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

106215 ١٠٦٢١٥

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Ammoun Confectionery & Biscuit Man.Co شركة عمون لصناعة السكاكر والبسكويت:من

Sahab, Madina Hirafieh Street Jordan سحاب، شارع المدينة الحرفية االردن

To: Al- Zaytuna for Chocolate and Confectionery Man.Co شركة الزيتونه لصناعة الشوكوالته والسكاكر:الى

Amman, Sahab Jordan عمان، سحاب االردن

P.O. Box: (53) : (٥٣)صندوق البريد

Postal Code: (11636) : (١١٦٣٦)الرمز البريدي

P.O. Box: (199) : ( ١٩٩)صندوق البريد

Postal Code: (11512) : ( ١١٥١٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/١٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

10/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

46386 ٤٦٣٨٦

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Advanced Pharmaceuticals مسؤولية محدودة(شركة الصناعات الدوائية المتطورة:من(

SAHAB, JORDAN االردن،سحاب

To: Amal Factory for Medical Plaster مصنع االمل النتاج البالستر الطبي :الى

SAHAB, JORDAN االردن،سحاب

P.O. Box: (330363) : (٣٣٠٣٦٣)صندوق البريد

Postal Code: (11134) : (١١١٣٤)الرمز البريدي

P.O. Box: (273) : ( ٢٧٣)صندوق البريد

Postal Code: (11512) : ( ١١٥١٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/١٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

10/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

105555 ١٠٥٥٥٥

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Cargill Incorporated كارجل انكوربوريتد :من

Cargill Incorporated,15407 McGinty Road West ,

Wayzata, Minnesota 55391-5624, USA

مينوسوتا، ماكجينتي رود ويست، وايزاتا١٥٤٠٧كارجل انكوربوريتد 

 ، الواليات المتحدة االمريكية٥٥٣٩١-٥٦٢٤

To: Kerry Group Services International Limited كيري جروب سيرفيسيز انترناشونال ليمتد:الى

Prince's Street, Tralee, County Kerry, Ireland برنسيز ستريت، ترالي، كاونتي كيري، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

45630 ٤٥٦٣٠

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: HOFFMAN MINERAL GmbH هوفمان مينيرال جي ام بي اتش :من

Munchener Str. 75, 86633 Neuburg, Germany   نوبرغ ، المانيا٨٦٦٣٣، ٧٥مونشنر شتراسيه 

To: SONAX GmbH سوناكس جي ام بي اتش :الى

Munchener Str. 75, 86633 Neuburg, Germany   نوبرغ ، المانيا٨٦٦٣٣، ٧٥مونشنر شتراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

92195 ٩٢١٩٥

In Class 34 ٣٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Philip Morris Products S.A. ايه. فيليب موريس بروداكتس اس:من.

A Swiss Company, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل، سويسرا٢٠٠٠ ،٣شركة من سويسرا، كواي جونرينود ، 

To: Philip Morris Brands Sarl فيليب موريس براندز اس ايه ار ال:الى

A Swiss Company, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل، سويسرا٢٠٠٠ ،٣شركة من سويسرا، كواي جونرينود ، 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/01/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٢٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

79525 ٧٩٥٢٥

In Class 1 ١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: DSM IP Assets B.V. في. دي اس ام اي بي اسيتس بي:من.

A Dutch Company, Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen,

The Netherland 

 هيرلين، النذرالندز٦٤١١، تي ايه١شركة من هولندا، هت اوفرلون

To: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. في.دي اس ام سينوكيم فارماسيوتيكالز نيذرالندز بي:الى.

 A Dutch Company, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX

Delft, The Netherlands 

 ايه اكس ديلفيت، هولندا٢٦١٣، ١شركة من هولندا، اليكساندر فليمينجالن

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/٢٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

26/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

66899 ٦٦٨٩٩

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: George Michel Al-Najjar جورج ميشال النجار :من

Beirut, Lebanon بيروت ، لبنان

To: Research, Investment and Development S.A.L.

(Holding) 

)شركة قابضة. (ل.م.شركة البحوث واإلستثمارات والتطوير ش:الى

Fanar-Malak George Najjar- Beirut, Lebanon  بيروت، لبنان-ملك جورج نجار- شركة من لبنان، الفنار

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

65902 ٦٥٩٠٢

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: AL-AMANEH & WAFA'A A DAIRY/AYMAN NASER

BONDOK. 

.ايمن ناصر بندق/البان االمانه والوفاء:من

NA'AUR, MADABA ST JORDAN ناعور، شارع مادبا االردن

To: Ayman Naser Bondok For Export & Import مؤسسة ايمن بندق لالستيراد والتصدير:الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (240841) : (٢٤٠٨٤١)صندوق البريد

Postal Code: (11124) : (١١١٢٤)الرمز البريدي

P.O. Box: (240841) : ( ٢٤٠٨٤١)صندوق البريد

Postal Code: (11124) : ( ١١١٢٤)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

116182 ١١٦١٨٢

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Hussein Ta'an/ Al Arabi Mills Coffee مطاحن قهوة العربي/ حسين علي خليل طعان:من

Irbid, Alkuba Circle Jordan اربد، دوار القبة االردن

To: MAHMOUD & MOHANAD TAAN شركة محمود و مهند طعان :الى

Irbid, Alkuba Circle Jordan اربد، دوار القبة االردن

P.O. Box: (4730) : (٤٧٣٠)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٠/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/10/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

37921 ٣٧٩٢١

In Class 24 ٢٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: ORIENT INTERNATIONAL (HOLDING) SHANGHAI

SILK IMPPORT & EXPORT CO. LTD.

ليمتد.اورينت انترناشونال هولدنغ شانغهاي سيلك امبورت اند اكسبورت كو:من

283, WU XING ROAD, SHANGHAI CHINA PEOPLES

REPUBLIC

، وو اكسنج رود، شانغهاي جمهورية الصين الشعبية٢٨٣

To: SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD. ال تي دي.شانغهاي سيلك جروب كو:الى ،

Of NO.1500, SHIJIDADAO, PUDONG NEW AREA,

SHANGHAI, CHINA 

، شيجيداداو، بيودونج نيو اريا، شانغهاي، الصين١٥٠٠رقم

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

105474 ١٠٥٤٧٤

In Class 45 ٤٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Mahafzah and Fulayeh Company شركة المحافظة والفليح :من

Amman, Madina Munawara St., Building No. 73 Jordan  االردن٧٣عمان، شارع المدينة المنورة، عمارة رقم

To: Gedara for Legal Services and Arbitration Company م.م.شركة جدارا للخدمات القانونيه والتحكيم ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (4575) : (٤٥٧٥)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (4575) : ( ٤٥٧٥)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : ( ١١٩٥٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

94298 ٩٤٢٩٨

In Class 36 ٣٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Jonathan Harry Lourie and Stuart Chapin Fiertz جوناثان هاري لوري اند ستيورات شابين فيرتز:من

9 Moreton Terrace, London, SW1V 2NS,UK ان اس المملكة المتحدة٢ في١ موريتون تيراسي، لندن اس دبليو ٩ 

To: Cheyne Capital Holdings Limited شايين كابيتال هولدينجز ليمتد :الى

GTS Corporate Services Limited, P.O.Box 3471, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands 

، رود تاون، تورتوال،. ٣٤٧١ب.جي تي إس كوربوريت سيرفيسيز ليمتد، ص

جزر فيرجن البريطانية 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٠٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

07/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

74569 ٧٤٥٦٩

In Class 36 ٣٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Fintrax Business Development Limited T/A Fintrax

International 

ايه فينتراكس انترناشونال/فينتراكس بيزنس ديفيلوبمنت ليمتد تي:من

Tully Business Park, Ballinahown, County Galway, Ireland تولي بيزنس بارك، بالنيا هون، كومنتي جالوي، ايرلندا

To: Premier Tax Free BV بريمير تاكس فري بي في :الى

Locatellikade 1, Parnassustrn, 1076AZ, Amsterdam,

Netherlands 

 ايه زد، امستردام، هولندا١٠٧٦، بارناسوسترن، ١لوكاتيليكادي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

17/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

9543 ٩٥٤٣

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Diedenhofen GmbH دايدينهوفين جي ام بي اتش :من

A German Company, Otto Von Guericke Strasse 1, 5205

St. Augustin 3, Germany 

،٣ سانت اوجستين١،٥٢٠٥شركة من المانيا، اوتو فون جويريك شتراسيه

المانيا 

To: Diedenhofen GmbH & Co. KG كيه جي.دايدينهوفين جي ام بي اتش اند كو:الى

A German Company, Otto -von-Guericke-Str. 1, 53757

Sankt  Augustin, Germany 

  سانكت اوجستين١،٥٣٧٥٧شتراسيه-جويريك-فون-شركة من المانيا، اوتو

المانيا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٣١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

31/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

76599 ٧٦٥٩٩

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Amer Faisal Al Hayajneh / Ramzi Factory for

Fabrication and Filling & Covering Cleanser

معمل رمزي  لصناعة وتعبئة وتغليف مواد/ عامر فيصل علي هياجنة:من

التنظيف

Irbid, Kufruba, Jordan اربد،كفريوبا االردن

To: Muhammad Saleem Ahmad Yaseen / Ramzi Factory

for Fabrication and Filling & Covering Cleanser

معمل رمزي  لصناعة وتعبئة وتغليف مواد/ محمد سليم احمد ياسين:الى

التنظيف

Irbid, Jordan اربد، االردن

P.O. Box: (32) : (٣٢)صندوق البريد

Postal Code: (31163) : (٣١١٦٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (4510) : ( ٤٥١٠)صندوق البريد

Postal Code: (31163) : ( ٣١١٦٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٨/١١/٢٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

25/11/2008 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٣٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

91397 ٩١٣٩٧

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Ahmad Ezzat Kilani and Partner Co. شركة احمد عزت كيالني وشريكته:من

Amman, Madina St. Jordan عمان، شارع المدينة المنورة االردن

To: Style & Design Co. ذات مسؤولية محدودة( شركة االسلوب للتصميم :الى(

Amman, Jordan عمان االردن

P.O. Box: (2651) : (٢٦٥١)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (2651) : ( ٢٦٥١)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : ( ١١٩٥٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

39880 ٣٩٨٨٠

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Tulip Food Company A/S اس /تيوليب فود كومباني ايه:من

A Danish Company,Tulipvej 1, 8940 Randers SV,

Denmark 

 رانديرس اس في، الدانمارك٨٩٤٠، ١شركة من الدانمارك، تيوليبفيج 

To: TULIP Food Company GmbH تيوليب فود كومباني جي ام بي اتش: الى

 A German Company, kokkolastrasse 2, 40882 Ratingen,

Germany 

 راتينجين، المانيا٤٠٨٨٢، ٢شركة من المانيا، كوكولشتراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٠/٢٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

28/10/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

51589 ٥١٥٨٩

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Brake Parts Inc LLC بريك بارتس انك ال ال سي :من

A Delaware Company, 4400 Prime Parkway, McHenry,

llinois 60050, U.S.A.

،٦٠٠٥٠ برايم باركوي، ميكهنري، ايللينوى٤٤٠٠شركة من والية ديالوير، 

الواليات المتحدة االمريكية

To: Affinia International Inc. افينيا انترناشيونال انك:الى .

A Delaware Company ,1101 Technology Drive, Ann

Arbor, Michigan 48108, USA 

 تيكنولوجي درايف، آن اربور، ميتشيغان١١٠١شركة من والية ديالوير ،

، الواليات المتحدة االميركية ٤٨١٠٨

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/١٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

17/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

91473 ٩١٤٧٣

In Class 2 ٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Universel S. A. ايه. يونيفرسال اس:من .

A French Company,56, Allee Bernard Palissy, 26014

Valence,France 

، فالنس، فرنسا٢٦٠١٤، أللي بيرنارد باليسي،٥٦شركة من فرنسا، 

To: MONOPOL مونوبول:الى

A French Societe par actions Simplifiee (SAS) ,56 Allee

B. Palissy, 26000 Valence, France 

 فاالنس،٢٦٠٠٠باليسي،. اليه ب٥٦شركة فرنسية ذات مسؤولية محدودة، 

فرنسا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

27833 ٢٧٨٣٣

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Shell International Petroleum Company Limited شل انترناشيونال بتروليوم كومباني ليمتد:من

A British Company, Shell Centre,  London SE1 7NA,

United Kingdom 

ان ايه، المملكة المتحدة١  ٧ شركة من انجلترا، شـل سنتر، لندن اس اي

To: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),Zweigniederlassung

Wadenswil 

، زفيغنيديرالسونغ فادينسفيل)ان ال(، أرنهيم .في.باسف اجرو بي:الى

A Swiss branch of Dutch Private Limited Liability

Company, Moosacherstrasse 2,  8804 Au,Switzerland 

فرع سويسري من شركة المانية خاصة ذات مسؤولية محدودة، موساكرشتراسيه

 ايه يو،  سويسرا ٨٨٠٤ ، ٢

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

21/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

78332 ٧٨٣٣٢

In Class 11 ١١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Co Faher Alasalah Lelawazem Alsyarat L.L.C. م.م.شركة فهر االصاله للوازم السيارات ذ:من

Amman, Jordan عمان، االردن

To: Faher Laleskan L.L.C. م .م.شركة فهر لالسكان ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (4888) : (٤٨٨٨)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (4888) : ( ٤٨٨٨)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : ( ١١٩٥٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/٠٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

07/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29422 ٢٩٤٢٢

In Class 16 ١٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: DTG Operations,  Inc. دي تي جي اوبيريشينز، انك:من .

Oklahoma Company ,5330 E. 31 Street Tulsa, Oklahoma

74135, USA 

الشارع الحادي والثالثون،. اي٥٣٣٠شركة أميركية من والية أوكالهوما ، 

، الواليات المتحدة االميركية ، ٧٤١٣٥اوكالهوما ، تولسا

To: Dollar Rent A Car, Inc. دوالر رينت ايه كار، انك:الى .

Oklahoma Company ,5330 E. 31 Street Tulsa, Oklahoma

74135, USA 

اوكالهوما، ستريت، تولسا. ٣١ اي٥٣٣٠شركة أميركية من والية أوكالهوما ،

، الواليات المتحدة االميركية ،٧٤١٣٥

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٣/٠١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/01/2003 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

120085 ١٢٠٠٨٥

In Class 14 ١٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Chopard International S.A. شوبارد انترناشونال اس ايه :من

Route de Promenthoux, Prangins, Switzerland  روت دو برومينثو برانجنز، سويسرا

To: Automobile Club di Brescia اوتوموبيل كلب دي بريسيا :الى

Via Enzo Ferrari, 4/6  25134 Brescia, Italy  ،بريسيا، ايطاليا٤/٦   ٢٥١٣٤فيا اينزو فيراري 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠١/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/01/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

75761 ٧٥٧٦١

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Farm Frites International V.O.F. فارم فرايتز انترناشونال في او اف :من

Molendijk 108, 3227 CD OUDENHOORN, Netherlands سي دي أودينهورن، هولندا٣٢٢٧، ١٠٨مولينديجك 

To: Farm Frites International B.V. في. فارم فرايتز انترناشونال بي:الى .

Molendijk 108, 3227 CD OUDENHOORN, The Netherlands   سي دي اودينهورن، هولندا٣٢٢٧، ١٠٨مولينديك

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

93994 ٩٣٩٩٤

In Class 14 ١٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Chopard International S.A. شوبارد انترناشونال اس ايه :من

Route de Promenthoux, Prangins, Switzerland  روت دو برومينثو برانجنز، سويسرا

To: Automobile Club di Brescia اوتوموبيل كلب دي بريسيا :الى

Via Enzo Ferrari, 4/6  25134 Brescia, Italy  ،بريسيا، ايطاليا٤/٦   ٢٥١٣٤فيا اينزو فيراري 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠١/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/01/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٤٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

92763 ٩٢٧٦٣

In Class 16 ١٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Marwan and Samer Al Kradshah شركة مروان وسامر الكرادشة :من

Amman, Al Shmesani, Abd Al Hamed Sharaf St. Jordan عمان، الشميساني، شارع عبد الحميد شرف، عدنان، سنتر، الطابق الثالث االردن

To: PT. Purinusa Ekapersada تي بيورينوزا إيكابيرسادا .بي:   الى

Plaza BII Tower 2 Floor 7th  J1. M.H. Thamrin No. 51,

Jakarta-10350, Indonesia 

-، جاكارتا٥١ثامرين رقم.اتش. ام١تي اتش  جيه ٧ فلور  ٢ تورBIIبالزا

، اندونيسيا ١٠٣٥٠

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٠/٠٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

03/10/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

108093 ١٠٨٠٩٣

In Class 43 ٤٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Amjad Barghouti and Bilal Zabalawi Co. شركة امجد البرغوثي وبالل زعبالوي:من

Amman, Salah Seheimat St., Jordan عمان، شارع صالح سحيمات االردن

To: Universal Fields Import Export LTD م.م.شركة الحقول الكونية لالستيراد والتصدير ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (3945) : (٣٩٤٥)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (3945) : ( ٣٩٤٥)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : ( ١١٩٥٣)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/٢٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

29/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

94766 ٩٤٧٦٦

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Mohammad & Gamal Sanif Co. شركة محمد وجمال سنيف :من

New Zarqa, Maka Street Jordan الزرقاء الجديدة، شارع مكة االردن

To: Wael Al Zaro Rest مطعم وائل الزرو :الى

New Zarqa, Jordan الزرقاء الجديدة، االردن

P.O. Box: (736) : (٧٣٦)صندوق البريد

Postal Code: (13111) : (١٣١١١)الرمز البريدي

P.O. Box: (5893) : ( ٥٨٩٣)صندوق البريد

Postal Code: (13111) : ( ١٣١١١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/١١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

11/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

103514 ١٠٣٥١٤

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Al Janoubyah Lil Tatweer Wal Senaa الجنوبية للتطوير والصناعة :من

Amman, Zahran Str. Jordan عمان، شارع زهران االردن

To: Jordan Eagle For Real Estate Development شركة النسر االردني للتطوير العقاري:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (3539) : (٣٥٣٩)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : (١١٨٢١)الرمز البريدي

P.O. Box: (3539) : ( ٣٥٣٩)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : ( ١١٨٢١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

118064 ١١٨٠٦٤

In Class 9 ٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Alam Al-Salame Co.for Fire Fifghting Equipment

Trading L.L.C.

.م.م.شركة عالم السالمة لتجارة معدات مكافحة الحريق ذ:من

Amman - Wadi Saqra - Arar Str-Blgd 132 ١٣٢بناية- شارع عرار-وادي صقرة -عمان

To: Emirates Fire Fighting Equipment Factory م.م.مصنع االمارات لمعدات مكافحة الحريق ذ:الى

U.A.E, Sharjah  االمارات العربية المتحدة، الشارقه

P.O. Box: (22436) : (٢٢٤٣٦)صندوق البريد

P.O. Box: (3539) : ( ٣٥٣٩)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : ( ١١٨٢١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29282 ٢٩٢٨٢

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Hershey Chocolate & Confectionery Corporation هيرشي شوكوالته آند كونفيكشناري كوربوريشن:من

5060 Ward Road, Wheat Ridge, Co 80033, USA الواليات المتحدة االمريكية٨٠٠٣٣ وارد رود، وايت ريدج، سي اوه٥٠٦٠ ،

To: Farley's and Sathers Candy Company, Inc. فارليز آند ساذرز كاندي كومباني، إنك:الى.

One Sather Plaza, P.O. Box 28, Round Lake, MINNESOTA

56167, USA 

، الواليات المتحدة٥٦١٦٧، راوند الك، مينسوتا٢٨ب  . ون ساذر بالزا، ص

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٣/٠٩/٢٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

26/09/2003 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

54616 ٥٤٦١٦

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Parfums Rochas S.A.S. اس.ايه.بارفيومز روشاس اس:من .

17 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France  باريس، فرنسا٧٥٠٠٨ رو دي ميروميسنيل، ١٧

To: Ghost  Fragrances Limited جوست فراغرانسيز ليمتد :الى

Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford, Herts. WD24

7JG, UK 

 جيه جي،٢٤  ٧أميرترانس بارك، بوشي ميل الن، واتفورد، هيرتس، دبليو دي

المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

101996 ١٠١٩٩٦

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Mohamd Yaqwb Khalefh and Partnt.Co. شركة محمد يعقوب خليفه وشريكه:من

Amman, Abdwn Jordan عمان، عبدون االردن

To: Wow for Food Trade Company شركة واو لتجارة المواد الغذائية :الى

Amman, Jordan عمان، الصويفية االردن

P.O. Box: (852002) : (٨٥٢٠٠٢)صندوق البريد

Postal Code: (11185) : (١١١٨٥)الرمز البريدي

P.O. Box: (1300) : ( ١٣٠٠)صندوق البريد

Postal Code: (19110) : ( ١٩١١٠)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/١٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

13/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

20138 ٢٠١٣٨

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Saila S.P.A. ايه .بيه.سايال اس:من

An Italian Company, Via Cristoforo Colombo 1, Lainate

(Milano), Italy

، ايطاليا)ميالنو(، اليناتي١شركة من ايطاليا، فيا كريستوفورو كولومبو

To: Leaf Italia S.r.l. ال.ار.ليف ايطاليا اس:الى .

An Italian Company, Via Milano 16, Cremona, Italy ، كريمونا، ايطاليا١٦شركة من ايطاليا، فيا ميالنو 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٧/٠٦/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/06/2007 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

108450 ١٠٨٤٥٠

In Class 2 ٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Ashraf Jamil Moh. Al Saifi Partner Co. شركة اشرف جميل محمد الصيفي وشريكه:من

Amman Jordan عمان االردن

To: Jordanian Company for German Paints Technology م.م.شركة األردنية لتكنولوجيا الدهانات األلمانية ذ:الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (962999) : (٩٦٢٩٩٩)صندوق البريد

Postal Code: (11196) : (١١١٩٦)الرمز البريدي

P.O. Box: (3493) : ( ٣٤٩٣)صندوق البريد

Postal Code: (11821) : ( ١١٨٢١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/١٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

18/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٥٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

116949 ١١٦٩٤٩

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Majdal Medical Laboratory. مختبرات مجدل الطبية :من .

Amman -Adeeb Wahbeh Str. شارع اديب وهبه -عمان

To: Family Company for Laboratory Consultation م.م.شركة العائلة لالستشارات المخبرية ذ:الى

Amman عمان

P.O. Box: (1905) : (١٩٠٥)صندوق البريد

Postal Code: (11941) : (١١٩٤١)الرمز البريدي

P.O. Box: (1905) : ( ١٩٠٥)صندوق البريد

Postal Code: (11941) : ( ١١٩٤١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29688 ٢٩٦٨٨

In Class 34 ٣٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Filtrona International Limited فيلترونا إنترناشيونال ليمتد :من

A British Company, Avebury House, 201-249 Avebury

Boulevard, Milton Keynes MK9 1AU, United Kingdom 

 افبوري بوليفارد، ميلتون٢٠١-٢٤٩شركة من انجلترا، افبوري هاوس، 

 ايه يو، المملكة المتحدة ٩  ١كينيس ام كيه

To: Filtrona Filter Products Development Co. Pte. Ltd. ال تي دي.بي تي اي.فيلترونا  فيلتر بروداكتس ديفيلوبمنت كو:الى.

A Singaporean Company, 238A Thomson Road, 25-

04/05 Novena Square, Singapore 307684, Singapore 

 نوفينا سكوير،٢٥-٠٤/٠٥ايه ثومسون رود،٢٣٨ شركة من سنغافورة، 

، سنغافورة ٣٠٧٦٨٤سنغافورة

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٢٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

28/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

105133 ١٠٥١٣٣

In Class 34 ٣٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Philip Morris Products S.A. أيه. فيليب موريس بروداكتس أس:من.

A Swiss Company,Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل ، سويسرا٢٠٠٠ ،٣شركة من سويسرا، كواي جونرينود 

To: Philip Morris Brands Sarl فيليب موريس براندز اس ايه ار ال:الى

A Swiss Company,Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل ، سويسرا٢٠٠٠ ،٣شركة من سويسرا، كواي جونرينود 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/01/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

102332 ١٠٢٣٣٢

In Class 34 ٣٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Philip Morris Products S.A. أيه. فيليب موريس بروداكتس أس:من.

 A Swiss Company, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل ، سويسرا٢٠٠٠ ،٣ شركة من سويسرا، كواي جونرينود 

To: Philip Morris Brands Sarl فيليب موريس براندز اس ايه ار ال:الى

 A Swiss Company, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,

Switzerland

 نيوشاتيل ، سويسرا٢٠٠٠ ،٣ شركة من سويسرا، كواي جونرينود 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/01/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

38716 ٣٨٧١٦

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Goldkenn (Jersey) Limited ليمتد ) جيرسي(جولدكين:من

 A British Company, Centurion House, Berseford

Street,St Helier, Jersey, Channel Islands 

شركة من انجلترا، سنتيورين هاوس، بيرسفورد ستريت، اس تي هيلير، جيرسي

جزر القناة

To: Goldkenn SA جولدكين اس ايه :الى

A Swiss Company, Rue James Pellaton, 2400 Le Locle,

Switzerland 

 ال لوكلي، سويسرا٢٤٠٠شركة من سويسرا، رو جيمس  بيالتون،

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٨/٠٦/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/06/2008 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

117830 ١١٧٨٣٠

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: MATERNE ماتيرني:من

French Societe Par Actions Simplifiee Company,330 allee

des Hetres, ZA du Parc Sans Souci, 69760 Limonest,

France 

دو بارك.ايه. الي ديس هيتريس، زيد٣٣٠شركة مساهمة مبسطة من فرنسا، 

 ليمونست، فرنسا ٦٩٧٦٠سانس سوسي، 

To: MOM موم:الى

French Societe Par Actions Simplifiee  Company,1 Rue

de la Pepiniere-75008 Paris, France 

 باريس،- ٧٥٠٠٨ رو دي ال بيبنيري١ شركة مساهمة مبسطة من فرنسا، 

فرنسا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

22/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

88579 ٨٨٥٧٩

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Mahmmod Gales Est مؤسسة محمود الجليس لمواد التجميل:من

Amman Jordan عمان االردن

To: Gold Water Industrial Co. م .م.شركة ماء الذهب الصناعية ذ:الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (1504) : (١٥٠٤)صندوق البريد

Postal Code: (21419) : (٢١٤١٩)الرمز البريدي

P.O. Box: (928237) : ( ٩٢٨٢٣٧)صندوق البريد

Postal Code: (11190) : ( ١١١٩٠)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٢٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

26/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67640 ٦٧٦٤٠

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Renault Societe Anonyme رينولت، سوسيتي أنونيم :من

34 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne- Billancour,

France 

بيالن كورت، فرنسا- بولون٩٢١٠٠ كي دو بوانت دو جور، ٣٤

To: Renault SAS رينولت اس ايه اس :الى

13/15 Quai Le Gallo, 92100 Boulogne- Billancourt,

France 

بيالن كورت، فرنسا- بواون٩٢١٠٠ كي لوجالو، ١٣/ ١٥

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٢/٠٣/٢٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

28/03/2002 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

101284 ١٠١٢٨٤

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Sabre Corporation Pty Limited سابري كوربوريشن بي تي واي ليمتد:من

75 South Creek Road , Dee Why NSW 2099 المملكة المتحدة٢٠٩٩  ساوث كريك رود، دي واي، نيو ساوث ويلز٧٥ ،

To: PZ Cussons Beauty LLP بي زد كوسونز بيوتي ال ال بي :الى

14 Upper St Martin's Lane, Covent Garden, London

WC2H 9FB, UK 

اف بي،٩ اتش ٢ أبر سانت مارتنز الين، كوفينت جاردن، لندن دبليو سي١٤

المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠١/٢٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

24/01/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

116568 ١١٦٥٦٨

In Class 7 ٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: JACK HOLDING GROUP CO., LTD. ال تي دي.جاك هولدينج جروب كو:من ،

No.15 Airport Road South, Jiaojiang District, Taizhou

City, Zhejiang Province, PR China

، ايربورت رود ساوث، جيوجيانغ ديستريك، تايزهاو سيتي، زيجيانغ١٥رقم

بروفينس، بي ار ، الصين

To: NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD. ال تي دي.نيو جاك سيونغ ماشين كو:الى ،

NO.15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT,

TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA 

، ايربورت ساوث رود، جياوجيانج ديستريكت، تايزهو سيتي، زهيجيانج.١٥رقم

بروفينس، جمهورية الصين الشعبية 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠٧/١٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

13/07/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٦٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

93080 ٩٣٠٨٠

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: UCB Pharma GmbH يو سي بي فارما جي ام بي اتش :من

A German Company, Alfred-Nobel-Strasse 10, D-40789

Monheim, Germany 

  مونهايم، المانيا-٤٠٧٨٩، دي١٠شتراسيه-نوبيل-شركة من المانيا، الفريد

To: Harris FRC Corporation هاريس اف ار سي كوربوريشن :الى

New Jersey Company , 2137 Route 35, Holmdel, NJ

07733, USA 

، هولمديل، نيوجيرسي٣٥ روت٢١٣٧شركة من والية نيو جيرسي ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٠٧٧٣٣

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/٢١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

21/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

116080,116078,116083,116079,116178,116077,116081,11608

2

١١٦٠٨٠،١١٦٠٧٨،١١٦٠٨٣،١١٦٠٧٩،١١٦١٧٨،١١٦٠٧٧،١١٦٠٨١،١١٦٠٨

٢

In Classes 36,4,42,45,35,9,39,40 ٣٦،٤،٤٢،٤٥،٣٥،٩،٣٩،٤٠في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Electricite De France إلكتريسيتيه دو فرانس :من

22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris, France فرنسا- باريس٧٥٠٠٨ أفينيو دو واغرام،٢٢-٣٠

To: MEDGRID ميدجريد:الى

38 Avenue Hoche, 75008 Paris- France. فرنسا- ، باريس ٧٥٠٠٨ أفينيو هوش ٣٨

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/١٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

19/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

14214,17269,23818,15013 ١٤٢١٤،١٧٢٦٩،٢٣٨١٨،١٥٠١٣

In Classes 5,3,3,3 ٥،٣،٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: BUTTRESS B.V. في.بترس بي:من .

VLEUTENSEVAART 100, 3532 AD UTRECHT,

NETHERLANDS 

.  ايد دي اترشت، النذرالندز٣٥٣٢، ١٠٠فلوتنسيفارت

To: UNILEVER PLC. يونيليفر بي ال سي:الى .

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England. انجلترا، ميرسيسايد، ويرال،   بورت صناليت.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠٩/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/09/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

86143,86136 ٨٦١٤٣،٨٦١٣٦

In Classes 39,39 ٣٩،٣٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: SAFMARINE CONTAINER LINES سافمارين كونتينير الينز :من

De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen , Belgium  انتويربين، بلجيكا٢٠٠٠، ٢٠دي جيرالشيكايا 

To: A.P. Moller-Maersk A/S اس /مايرسك ايه- مولير.بي.ايه:الى

Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K, Denmark كوبنهاجين كيه، الدانمارك١٠٩٨، ٥٠ايسبالنادين 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

86143,86136 ٨٦١٤٣،٨٦١٣٦

In Classes 39,39 ٣٩،٣٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Safmarine (Proprietary) Limited ليمتد ) بروبريتاري( سافمارين:من

Safmarine House, Riebeek Street 22, Kaapstad 8001

South Africa

، جنوب افريقيا٨٠٠١، كابستاد٢٢سافمارين هاوس، رايبيك ستريت 

To: SAFMARINE CONTAINER LINES سافمارين كونتينير الينز :الى

De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen , Belgium  انتويربين، بلجيكا٢٠٠٠، ٢٠دي جيرالشيكايا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠٥/٠٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

03/05/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

91434,96705,86756,75881,87039 ٩١٤٣٤،٩٦٧٠٥،٨٦٧٥٦،٧٥٨٨١،٨٧٠٣٩

In Classes 3,3,3,3,3 ٣،٣،٣،٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Procter& Gamble Manufacturing Cologne GmbH بروكتير آند جامبل مانيوفاكتشرنغ كولوني جي ام بي اتش:من

Wilhelm- Mauser- Strasse 40, 50827 KoIn, Germany  كولن، المانيا٥٠٨٢٧، ٤٠ويلهيلم ماوسير ستراسيه 

To: Anna Sui Corp آنا سوي كورب :الى

250 West 39th Street, New York, NY 10018, USA الواليات المتحدة١٠٠١٨ ستريت، نيويورك، ان واي٣٩ ويست٢٥٠ ،

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

90430,90433,90432,90431 ٩٠٤٣٠،٩٠٤٣٣،٩٠٤٣٢،٩٠٤٣١

In Classes 9,11,11,9 ٩،١١،١١،٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Guangdong Opple Lighting Co., LTD جوانغدونغ اوبل اليتنج كومباني ، ليميتد:من

Xianlong IND. Area, Haizhou, Guzhen Town, Zhongshan,

People's Republic of China 

ليسيانلونغ اندستريال ايريا، هايزهو، جوزهن تاون، زهونغشان، جمهورية الصين

الشعبية

To: OPPLE LIGHTING CO., LTD. إل تي دي .أوبل اليتنج كو:الى ،

RM.411, BUILDING 1, No.6111, LONGDONG AVENUE,

PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 

، لونجدونج أفينيو، بودونج نيو ديستريكت،٦١١١، نو ١، بلدنج ٤١١آر إم

شانجهاي، الصين 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

76162,78328 ٧٦١٦٢،٧٨٣٢٨

In Classes 39,39 ٣٩،٣٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Suleiman Omaish Rent A Car سليمان عميش لتأجير السيارات السياحية:من.

Amman,King Abdullah Gardens Jordan عمان،حدائق الملك عبداهللا االردن

To: Suleiman Omaish and Partner Co. شركة سليما ن عميش وشريكه :الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (962788) : (٩٦٢٧٨٨)صندوق البريد

Postal Code: (11196) : (١١١٩٦)الرمز البريدي

P.O. Box: (962788) : ( ٩٦٢٧٨٨)صندوق البريد

Postal Code: (11196) : ( ١١١٩٦)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

94489,94491,94492,94488,94493,94490 ٩٤٤٨٩،٩٤٤٩١،٩٤٤٩٢،٩٤٤٨٨،٩٤٤٩٣،٩٤٤٩٠

In Classes 3,26,42,22,10,21 ٣،٢٦،٤٢،٢٢،١٠،٢١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Fianna Trading Ltd Company م .م.شركة فيانا للتجارة ذ:من

Amman, Abdallah Al Asbah Str Jordan عمان، عبد اهللا االصبح االردن

To: Hairdreams Haarhandels GMBH شركة هير دريمز هارهاندلز جي ام بي اتش:الى

Floraquellweg 9, A-8051 Graz, Austria النمسا-  غراز٨٠٥١أ -  فلوراكويلج٩

P.O. Box: (921409) : ( ٩٢١٤٠٩)صندوق البريد

Postal Code: (11192) : ( ١١١٩٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٩/٠٦/٢٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

25/06/2009 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

96917,93152 ٩٦٩١٧،٩٣١٥٢

In Classes 32,32 ٣٢،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Sehhy for Water Treatment and Bottling Co. شركة صحي لمعالجة وتعبئة المياه الصحية والعصائر والمشروبات الغازية:من

Amman- Abu Alanda Jordan عمان، ابو علندا االردن

To: York Water and Juice Industry L.T.D شركة يورك لصناعة المياه الصحية والعصائر وتعبئتها:الى

Amman- Abu Alanda Jordan عمان، ابو علندا االردن

P.O. Box: (3891) : (٣٨٩١)صندوق البريد

Postal Code: (11953) : (١١٩٥٣)الرمز البريدي

P.O. Box: (23089) : ( ٢٣٠٨٩)صندوق البريد

Postal Code: (11115) : ( ١١١١٥)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/١٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

19/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٧٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

98351,98358,98426,98420,98347 ٩٨٣٥١،٩٨٣٥٨،٩٨٤٢٦،٩٨٤٢٠،٩٨٣٤٧

In Classes 37,39,41,42,36 ٣٧،٣٩،٤١،٤٢،٣٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Marina D'Or - Loger S.A. ايه.لوج، اس - مارينا دور:من .

 C.Moyano, 8 Bajo 12002 Castellon, Spain  كاستلون، اسبانيا١٢٠٠٢ باجو ٨مويانا ،. سي

To: Gestion Cartera Castellon, S.L. ال. جيسشن كارتيرا كاستيلون، اس:الى.

Calle Moyano, 8, 12002 Castellon de la Plana, SPAIN ،كاستلون دي ال بالنا، اسبانيا١٢٠٠٢، ٨كالي مويانو 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

16/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

112374,118505,112375 ١١٢٣٧٤،١١٨٥٠٥،١١٢٣٧٥

In Classes 25,25,25 ٢٥،٢٥،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: B.D.Baggies Ltd. باجيز  ليمتد .دي.بي:من

112 Capitol Trail DE- 19711, Newark, Delaware, USA  ، نيوارك، ديالوير، الواليات المتحدة- ١٩٧١١ كابيتول تريل  دي اي ١١٢

االمريكية

To: BD Baggies Ltd بي دي باجيز ليمتد :الى

24 Farney Park- Sandymount - Dublin 4, Ireland ايرلندا٤دوبلن- ساندي ماونت-  فارني بارك ٢٤ ،

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

85121,85122,85630 ٨٥١٢١،٨٥١٢٢،٨٥٦٣٠

In Classes 16,36,35 ١٦،٣٦،٣٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Travellers Exchange Corporation Limited ترافيليرز اكستشانج كوربوريشن ليمتد:من

65 Kingsway, London WC2B 56TD UK  تي دي، المملكة المتحدة٦ بي ٢ كنغزواي، لندن، دبليو سي ٦٥

To: Access Prepaid Worldwide Limited اكسيس بريبيد وورلد وايد لمتد :الى

England Wales, Worldwide House, Thorpe Wood,

Peterborough PE3, 6SB 

.إس بي٣،٦ويلز، وورلد وايد هاوس ثوورب وود، بيتر بورو بي ايه-انجلترا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

79516,87969,87968,80023,93335,92446,79517,79631,79632,9

3334

٧٩٥١٦،٨٧٩٦٩،٨٧٩٦٨،٨٠٠٢٣،٩٣٣٣٥،٩٢٤٤٦،٧٩٥١٧،٧٩٦٣١،٧٩٦٣٢،٩

٣٣٣٤

In Classes 25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 ٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Ali Mustafa & Mohammad Sammoor Co. شركة علي مصطفى ومحمد سمور:من

Amman, Jabal Al Hussein Sa`ed Abu Jazar Complex, Fl

4,Off.402,Jordan

، االردن٤٠٢، مكتب٤عمان، جبل الحسين ، مجمع سعيد ابو جزر، ط

To: Dallas Trading & Investment Co. شركة داالس للتجارة واالستثمار :الى

Amman, Jordan عمان،  االردن

P.O. Box: (184464) : (١٨٤٤٦٤)صندوق البريد

Postal Code: (11118) : (١١١١٨)الرمز البريدي

P.O. Box: (184464) : ( ١٨٤٤٦٤)صندوق البريد

Postal Code: (11118) : ( ١١١١٨)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/٠٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

09/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67607,116346 ٦٧٦٠٧،١١٦٣٤٦

In Classes 34,34 ٣٤،٣٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From:  Wisam Al-Din Al-Hasan and Ziyad Muhammad Ali

Hamdoun/ Alzawra'a For Tobacco and Cigarettes Trading

الزوراء لتجارة التبغ/وسام الدين  الحسن وزياد محمد علي حمدون: من

والدخان

Amman Jordan عمان االردن

To: Al-Furat For Tobacco and Cigarettes Industry Co. شركة الفرات لصناعة التبغ والسجائر:الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (941936) : ( ٩٤١٩٣٦)صندوق البريد

Postal Code: (11194) : ( ١١١٩٤)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/٠٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

02/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

96649,73135 ٩٦٦٤٩،٧٣١٣٥

In Classes 41,42 ٤١،٤٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Challenger Team/ Thabet. H. Al Nabulsi ثابت حسان النابلسي/مؤسسة فريق التحديات للمخيمات المختلفة:من

Amman, Al Rabieh Jordan عمان، الرابية االردن

To: Challenger Team Forming Leaders and Developing

Human Resources

شركة فريق التحديات العداد القاده وتطوير الموارد البشرية:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (125828) : (١٢٥٨٢٨)صندوق البريد

Postal Code: (11185) : (١١١٨٥)الرمز البريدي

P.O. Box: (6710) : ( ٦٧١٠)صندوق البريد

Postal Code: (11118) : ( ١١١١٨)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٨/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/08/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29748,27108,27106,29652,83853 ٢٩٧٤٨،٢٧١٠٨،٢٧١٠٦،٢٩٦٥٢،٨٣٨٥٣

In Classes 5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Schering Corporation شيرينغ كوربوريشن :من

New Jersey Company, 2000 Galloping Hill

Road,Kenilworth, N.J. 07033 

 جالوبينغ هيل رود،  كينل ورث،  نيوجيرسي٢٠٠٠شركة من والية نيو جيرسي 

، الواليات المتحدة االميركية ٠٧٠٣٣

To: Intervet International B.V. في.انترفيت انترناشيونال بي:الى .

A Dutch Company,Wim de Korverstraat 35,  NL-5831 AN

Boxmeer,The Netherlands 

، ان بوكسمير-٥٨٣١، إن إل٣٥شركة من هولندا، ويم دي كورفيرسترات

هولندا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

110095,55565,881 ١١٠٠٩٥،٥٥٥٦٥،٨٨١

In Classes 8,8,8 ٨،٨،٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: American Safety Razor Company, LLC اميريكان سيفتي ريزور كومباني، ال ال سي:من

240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey

07927, U.S.A

 الواليات المتحدة٠٧٩٢٧ سيدار نولز رود سيدار نولز، نيوجيرسي٢٤٠

االمريكية

To: Energizer Holdings, Inc. اينيرجايزر هولدينجز، انك :الى

533 Maryville University Drive, St.Louis Missouri 63141,

U.S.A

، الواليات٦٣١٤١ مارفيل يونيفرسيتي درايف، سانت لويس، ميسوري٥٣٣

المتحدة االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٠/١١/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/11/2010 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

21350,25396,24103 ٢١٣٥٠،٢٥٣٩٦،٢٤١٠٣

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Schering Corporation شيرينغ كوربوريشن :من

New Jersey Company , 2000 Galloping Hill Road,

Kenilworth, N.J. 07033, USA 

 جالوبينغ هيل رود،  كينل ورث،٢٠٠٠شركة من والية نيو جيرسي ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٠٧٠٣٣نيوجيرسي

To: MSD Consumer Care, Inc. ام اس دي كونسيومر كير، انك:الى .

A Delaware Company , 3030 Jackson Avenue, Memphis,

Tennessee 38151, USA 

،٣٨١٥١ جاكسون افينيو،  ممفيس، تينيسي٣٠٣٠شركة من والية ديالوير ، 

الواليات المتحدة االميركية 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

10/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

61837,61836,59453,59452 ٦١٨٣٧،٦١٨٣٦،٥٩٤٥٣،٥٩٤٥٢

In Classes 41,41,16,9 ٤١،٤١،١٦،٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Prosofttraining.Com كوم .بروسوفت تريننغ:من

3001 Bee Caves RD, Suite 100, Austin, Texas 78746,

USA 

، الواليات المتحدة٧٨٧٤٦ اوستن، تكساس١٠٠ بي كيفز رود، شقة ٣٠٠١

االمريكية

To: Certification Partners, LLC سيرتيفيشن بارتنرز، ال ال سي :الى

1230 W. Washington Street, Suite 111, Tempe, AZ

85281, USA 

،٨٥٢٨١، تيمبي، ايه زد١١١واشنطن ستريت، سويت . دبليو١٢٣٠

الواليات المتحدة االمريكية 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٢١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

21/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٨٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

54028,13840 ٥٤٠٢٨،١٣٨٤٠

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Waterman SAS ووترمان اس ايه اس :من

A French Company, 9 et 11 rue Christophe Colomb,

75008, Paris, France 

، باريس، فرنسا٧٥٠٠٨ رو كريستوف كولومب،١١ـ٩شركة من فرنسا، 

To: Europe Brands S.a r.l. ال.ايه ار.يوروب براندز اس: الى .

 A Luxembourg Company, 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, Luxembourg 

 لوكسمبورغ،-٢٠٨٦اف، روت دايش، ال٤١٢شركة من لوكسمبورغ، 

لوكسمبورغ

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

6993,21624,7021,7020,7025,7018,7054,7027 ٦٩٩٣،٢١٦٢٤،٧٠٢١،٧٠٢٠،٧٠٢٥،٧٠١٨،٧٠٥٤،٧٠٢٧

In Classes 1,1,1,1,2,1,17,2 ١،١،١،١،٢،١،١٧،٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Shell International Petroleum Company Limited شل انترناشيونال بتروليوم كومباني ليمتد:من

A British Company, Shell Centre,London SE1 7NA,

United Kingdom 

ان ايه، المملكة المتحدة١  ٧ شركة من انجلترا، شـل سنتر، لندن اس اي

To: Resolution Research Nederland B.V. في.ريزوليوشين ريسيرتش نيدرالند بي:الى.

A Dutch Company, Vondelingenweg 601, 3196 KK

Vondelingenplaat RT, Rotterdam, The Netherlands 

 كيه كيه، فونديلينجينبالت ار٦٠١،٣١٩٦ شركة من هولندا، فونديلينجينويج 

تي، روتردام، هولندا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/١٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

16/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

76012,76013,76014 ٧٦٠١٢،٧٦٠١٣،٧٦٠١٤

In Classes 30,30,30 ٣٠،٣٠،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: DEOLEO, S.A. ايه.ديوليو، اس:من .

A Spanish Company, Parque Empresarial Rivas Futura,

Marie Curie, 7, 4a Planta, Edificio Beta, 28521 Rivas

Vaciamadrid ( Madrid ), Spain 

ايه٧،٤شركة من اسبانيا، باركيو ايمبريساريال ريفاز فوتورا، ماري كيوري،

، اسبانيا )مدريد( ريفاز فاسيامدريد ٢٨٥٢١بالنتا، ايديفيثيو بيتا، 

To: Herba Ricemills, S.L.U. يو.ال.هيربا ريسيمايلز، اس:الى .

A Spanish Company, Calle Real, 43  41920 Sevilla, Spain  إشبيليه، اسبانيا٤٣  ٤١٩٢٠شركة من اسبانيا، كالي ريال، 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

100860,44896,100863,100864,100862,100861,46037,46038,4

5767,116018,100874,116085

١٠٠٨٦٠،٤٤٨٩٦،١٠٠٨٦٣،١٠٠٨٦٤،١٠٠٨٦٢،١٠٠٨٦١،٤٦٠٣٧،٤٦٠٣٨،٤

٥٧٦٧،١١٦٠١٨،١٠٠٨٧٤،١١٦٠٨٥

In Classes 25,16,16,6,9,14,16,16,16,16,18,18 ٢٥،١٦،١٦،٦،٩،١٤،١٦،١٦،١٦،١٦،١٨،١٨في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Waterman SAS ووترمان اس ايه اس :من

 A French Company, 9 et 11 rue Christophe Colomb,

75008, Paris, France 

، باريس، فرنسا٧٥٠٠٨ رو كريستوف كولومب،١١ـ٩شركة من فرنسا،

To: Europe Brands S.a r.l. ال.ايه ار.يوروب براندز اس: الى .

 A Luxembourg Company, 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, Luxembourg 

 لوكسمبورغ،-٢٠٨٦اف، روت دايش، ال٤١٢شركة من لوكسمبورغ، 

لوكسمبورغ

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

68000,61564 ٦٨٠٠٠،٦١٥٦٤

In Classes 3,3 ٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: LEYAN CHEMICALS EST. / RAED MAHMOUD

KHALIL 

رائد محمود خليل/ مؤسسة ليان للكيماويات:من

AMMAN, MARKA, JORDAN  عمان، ماركا الشمالية، االردن

To: Amal Mahmoud & Raed Khalil شركة امل محمود ورائد خليل :الى

AMMAN, JORDAN عمان، االردن

P.O. Box: (921857) : (٩٢١٨٥٧)صندوق البريد

Postal Code: (11192) : (١١١٩٢)الرمز البريدي

P.O. Box: (921857) : ( ٩٢١٨٥٧)صندوق البريد

Postal Code: (11192) : ( ١١١٩٢)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67356,67357,67355 ٦٧٣٥٦،٦٧٣٥٧،٦٧٣٥٥

In Classes 1,1,1 ١،١،١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: BASF Schweiz AG باسف شويز أيه جي :من

Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, Switzerland باسل، سويسرا٤٠٥٧، ١٤١كليبيكشتراسه 

To: BASF SE باسف إس إي :الى

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

Germany 

 لودفيغشافن َأم راين، المانيا٣٨شتراسه - بوش-كارل

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

6918,6919 ٦٩١٨،٦٩١٩

In Classes 1,3 ١،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: BASF Schweiz AG باسف شويز أيه جي :من

Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, Switzerland باسل، سويسرا٤٠٥٧، ١٤١كليبيكشتراسه 

To: BASF SE باسف إس إي :الى

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

Germany 

 لودفيغشافن َأم راين، المانيا٣٨شتراسه - بوش-كارل

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

28/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

50063,50062,50064,50065 ٥٠٠٦٣،٥٠٠٦٢،٥٠٠٦٤،٥٠٠٦٥

In Classes 2,1,3,17 ٢،١،٣،١٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Adolf Wurth GmbH & Co. KG ادولف ويرث جي ام بي اتش اند كومباني كي جي:من

Reinhold-Wurth-Strass 12-17, 74653 Kunzelsau,

Germany 

 كونز يلسو، المانيا٧٤٦٥٣، ١٢-١٧شتراسيه -ويرث-راينهولد

To: Wurth International AG ويرث انترناشونال ايه جي :الى

Aspermontstrasse 1, 7000 Chur, Switzerland  شور، سويسرا٧٠٠٠، ١اسبيرمونتستراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

93624,93623 ٩٣٦٢٤،٩٣٦٢٣

In Classes 25,18 ٢٥،١٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Basic S.R.L. إل. آر. باسيك إس :من .

CORRIDONIA (MACERATA), Italy , Via E, Mattei, 59, Italy ايطاليا٥٩ايطاليا ، فيا اي ماتي ،) ماسيراتا(كو ريدونيا ،

To: Santoni Societa, Per Azioni سانتوني سوسيتا، بير ازيوني :الى

Via Monte Napoleone 9-20121, MILANO (MI), Italy  ايطاليا)ام آي( ميالنو٩- ٢٠١٢١فيا مونتي نابوليون ،

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٩/١٢/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/12/2009 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

106897,106895,106898 ١٠٦٨٩٧،١٠٦٨٩٥،١٠٦٨٩٨

In Classes 25,18,3 ٢٥،١٨،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Per Una Group Limited بير اونا جروب ليمتد :من

Waterside House,35 North Wharf Road, London W2 1NW

UK

 ان دبليو المملكة٢  ١ نورث وارف رود، لندن دبليو٣٥واتر سايد هاوس،

المتحدة

To: Marks and Spencer plc ماركس آند سبنسر بي ال سي :الى

Waterside House,35 North Wharf Road, London W2

1NW, UK

 ان دبليو، المملكة٢  ١ نورث وارف رود، لندن دبليو٣٥واتر سايد هاوس،

المتحدة

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



٩٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

116897,116982,116983 ١١٦٨٩٧،١١٦٩٨٢،١١٦٩٨٣

In Classes 29,30,43 ٢٩،٣٠،٤٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Tim Hortons Inc. تيم هورتونز إنك:من .

874 Sinclair Road, Oakville, Ontario, Canada L6K 2YL واي ال٢ كيه ٦ سنكلير رود، اوكفيل، اونتاريو، كندا ال٨٧٤ 

To: TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A. ايه. تيم هورتونز انترناشونال اس:  الى.

Findel Business Center, Complexe B, Building C2, Route

de Treves, L-2632 Findel, Grand Duchy of Luxembourg 

-، روت دي تريفيس، ال٢فيندل بيزنيس سنتر، كومبليكس بي، بلدنغ سي

 فنديل، دوقية لوكسمبورغ الكبرى ٢٦٣٢

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

17281,78515,49479,15216,15207,53166,53167,78487 ١٧٢٨١،٧٨٥١٥،٤٩٤٧٩،١٥٢١٦،١٥٢٠٧،٥٣١٦٦،٥٣١٦٧،٧٨٤٨٧

In Classes 30,30,30,30,30,30,9,9 ٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٩،٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Sara Lee/DE N.V. في.دي ايه ان/سارا لي:من .

A Dutch Company,Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht,

The Netherlands 

 اد اوتريخت، هولندا١٠٠،٣٥٣٢شركة من هولندا، فليوتينسيفارت 

To: Koninklijke Douwe Egberts B.V. في.كونينكليجكي داو ايجبيرتس بي:الى.

A Dutch Company, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK

Amsterdam, The Netherlands 

 دي كيه امستردام، هولندا٨٠،١٠١١شركة من هولندا، اوستيردوكسشترات 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

22/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

49234,49564,49230,49562,49560,49565,49567,49568,49569,4

9566,49561,49563,49231,49232,49233

٤٩٢٣٤،٤٩٥٦٤،٤٩٢٣٠،٤٩٥٦٢،٤٩٥٦٠،٤٩٥٦٥،٤٩٥٦٧،٤٩٥٦٨،٤٩٥٦٩،٤

٩٥٦٦،٤٩٥٦١،٤٩٥٦٣،٤٩٢٣١،٤٩٢٣٢،٤٩٢٣٣

In Classes 29,29,30,16,31,16,32,29,30,31,30,32,32,31,16 ٢٩،٢٩،٣٠،١٦،٣١،١٦،٣٢،٢٩،٣٠،٣١،٣٠،٣٢،٣٢،٣١،١٦في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: El Torito Restaurants, Inc. انك، ال توريتو ريستورانتس:من .

A Delaware Company , 2701 Alton Avenue, Irvine,

California 92606, USA 

،،٩٢٦٠٦اريفين، كاليفورنيا، التون افينيو٢٧٠١شركة من والية ديالوير ، 

الواليات المتحدة االميركية 

To: RM El Torito LLC ار ام أي ال توريتو ال ال سي :الى

A Delaware Company , 5660 Katella Avenue, Suite 100,

Cypress, CA 90630, USA 

، سايبرس،١٠٠ كاتيال افينيو، سويت٥٦٦٠شركة من والية ديالوير ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٩٠٦٣٠كاليفورنيا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٥/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/05/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

28839,28834,28829,28832,28833,28836,28838,28835,28831 ٢٨٨٣٩،٢٨٨٣٤،٢٨٨٢٩،٢٨٨٣٢،٢٨٨٣٣،٢٨٨٣٦،٢٨٨٣٨،٢٨٨٣٥،٢٨٨٣١

In Classes 3,18,14,20,26,25,9,8,21 ٣،١٨،١٤،٢٠،٢٦،٢٥،٩،٨،٢١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: L'OREAL لوريال:من

A French Societe Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris,

France 

، فرنسا٧٥٠٠٨ رو رويال، باريس١٤شركة مساهمة فرنسية ، 

To: ALEXANDRE DE PARIS INTERNATIONAL (SPRL) اس بي ار ال(اليكساندر دي باريس انترناشيونال :الى(

 A Belgian Company, 227 Avenue du Prince d'Orange,

B-1180 Bruxelles, Belgium 

 بروكسيل،-١١٨٠ افينيو دو برينس دي اورانج، بي٢٢٧ شركة من بلجيكا، 

بلجيكا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٧/١١/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/11/2007 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

90389,90388 ٩٠٣٨٩،٩٠٣٨٨

In Classes 35,6 ٣٥،٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Hazem Ishakat  Est. For Import and Export مؤسسة حازم اسحاقات لالستيراد والتصدير:من

Amman, Swaifiah, Salman Al Kodah St. Habi Complex

Jordan

سلمان القضاة االردن. عمان، الصويفية، ش

To: Recyling Jordanian General Trading Co. م.م.شركة اعادة التدوير االردنية للتجارة العامه ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (425092) : (٤٢٥٠٩٢)صندوق البريد

Postal Code: (11140) : (١١١٤٠)الرمز البريدي

P.O. Box: (431) : ( ٤٣١)صندوق البريد

Postal Code: (11810) : ( ١١٨١٠)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/٠٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

04/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

27154,27155 ٢٧١٥٤،٢٧١٥٥

In Classes 25,18 ٢٥،١٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Vittadini Ltd. فيتاديني ليمتد :من

New York Company , 1441 Broadway New York, N.Y.

10018, USA 

،١٠٠١٨ برودواي، نيويورك، نيويورك١٤٤١شركة من والية نيو يورك ،

الواليات المتحدة االميركية 

To: Adrienne Vittadini, LLC ايدريان فيتاديني، ال ال سي :الى

A Delaware Company, 4300 East Fifth Avenue,

Columbus, Ohio 43219, USA 

 ايست فيفث افينيو، كولومبوس، اوهايو٤٣٠٠شركة من والية ديالوير ،

، الواليات المتحدة االميركية ٤٣٢١٩

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠١/٠٢/٠٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

02/02/2001 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

37231,48171,37233,48527,85769,48526,48528,37232 ٣٧٢٣١،٤٨١٧١،٣٧٢٣٣،٤٨٥٢٧،٨٥٧٦٩،٤٨٥٢٦،٤٨٥٢٨،٣٧٢٣٢

In Classes 30,30,30,30,30,30,30,30 ٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Abdel Atheem Al Sharawi Bro Co توصية(شركة عبدالعظيم الشعراوي واخوانه:من(

AMMAN JORDAN عمان االردن

To: Al Moutatawerah for Chewing Gum and Candies Co. مساهمة خاصة(الشركة المتطورة لصناعة العلكة والسكاكر:الى(

AMMAN JORDAN عمان االردن

P.O. Box: (926138) : (٩٢٦١٣٨)صندوق البريد

Postal Code: (11190) : (١١١٩٠)الرمز البريدي

P.O. Box: (926138) : ( ٩٢٦١٣٨)صندوق البريد

Postal Code: (11190) : ( ١١١٩٠)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١١/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/11/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

23084,78409,78408,54313,70473,70472,77938 ٢٣٠٨٤،٧٨٤٠٩،٧٨٤٠٨،٥٤٣١٣،٧٠٤٧٣،٧٠٤٧٢،٧٧٩٣٨

In Classes 19,2,19,19,1,2,2 ١٩،٢،١٩،١٩،١،٢،٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Jordan, Swedish Polymers Industrial Co. م.شركة الصناعات االردنية السويدية للبلمرة م:من

Al Rabia Circle, Eses Bldg., 3rd Floor, P.O Box 921407,

Amman 11192- Jordan 

 عمان٩٢١٤٠٧ب.دوار الرابية، عمارة العسعس، الطابق الثالث، ص

، االردن١١١٩٢

To: Terraco Holdings Limited تيراكو هولدينجز ليمتد :الى

Office 102, First floor, Nafpliou 15, Limassol 3025,

Cyprus 

، قبرص٣٠٢٥، ليماسول١٥، الطابق االول، نافبليو ١٠٢مكتب

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

112743,95844,95842,95843,95845 ١١٢٧٤٣،٩٥٨٤٤،٩٥٨٤٢،٩٥٨٤٣،٩٥٨٤٥

In Classes 41,41,41,41,41 ٤١،٤١،٤١،٤١،٤١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: SAE Licensing AG اس ايه اي ليسنسينغ ايه جي :من

Grand Rue 60, 1660 Luxembourg, Luxembourg لوكسمبورغ، لوكسمبورغ١٦٦٠، ٦٠جراند ريو 

To: Navitas SAE Holdings Pty Ltd. نافيتاس اس ايه اس هولدنغز بي تي واي ليمتد:الى

Level 2, Kirin Centre, 15 Ogilvie Road, Mt Pleasant WA

6153, Australia 

،٦١٥٣ اوجيلفي رود، ام تي بليسانت دبليو ايه١٥، كيرين سنتر، ٢ليفل

استراليا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٢/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/12/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

108252,108198 ١٠٨٢٥٢،١٠٨١٩٨

In Classes 43,30 ٤٣،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Shake  Shack Enterprises,LLC شايك شاك انتربرايسيز، ال ال سي:من

24 Union Square East, New York, NY 10003, USA ، الواليات  المتحدة١٠٠٠٣ يونيون سكوير ايست، نيويورك ،ان واي٢٤

االمريكية

To: SSE IP, LLC اس اس اي  آي بي، ال ال سي :الى

24 Union Square East, New York, NY 10003, USA ، الواليات  المتحدة١٠٠٠٣ يونيون سكوير ايست، نيويورك ،ان واي٢٤

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٩/١١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/11/2009 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٠٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

3546,1073,41782 ٣٥٤٦،١٠٧٣،٤١٧٨٢

In Classes 5,3,5 ٥،٣،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Abbott Laboratories شركة مختبرات آبوت :من

Abbott Park, Illinois, USA ابوت بارك، ايللنويز، الواليات المتحدة االمريكية

To: Hospira, Inc. هوسبيرا، إنك:الى .

275 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, USA الواليات المتحدة٦٠٠٤٥ نورث فيلد درايف، اليك فوريست، ايللنويز٢٧٥ ،

االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٤/٠٤/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/04/2004 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

47822,18846,47823,47825,47824,47826,18848,18847,18843,1

8845

٤٧٨٢٢،١٨٨٤٦،٤٧٨٢٣،٤٧٨٢٥،٤٧٨٢٤،٤٧٨٢٦،١٨٨٤٨،١٨٨٤٧،١٨٨٤٣،١

٨٨٤٥

In Classes 30,30,30,30,30,30,30,30,30,30 ٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: SAADELDEEN TRADING CO. شركة سعد الدين التجارية :من

AMMAN, JORDAN االردن،عمان

To: Saadeldeen Brothers Co. ( Free Zones) مناطق حرة( شركة سعد الدين اخوان :الى(

Amman, Jordan االردن،عمان

P.O. Box: (621211) : (٦٢١٢١١)صندوق البريد

Postal Code: (11162) : (١١١٦٢)الرمز البريدي

P.O. Box: (942440) : ( ٩٤٢٤٤٠)صندوق البريد

Postal Code: (11194) : ( ١١١٩٤)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٠٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

03/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

115228,115227,111638,111639,111636,115226,111637 ١١٥٢٢٨،١١٥٢٢٧،١١١٦٣٨،١١١٦٣٩،١١١٦٣٦،١١٥٢٢٦،١١١٦٣٧

In Classes 3,3,5,5,3,5,3 ٣،٣،٥،٥،٣،٥،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Atlas Technical for Detergents and Disinfectants شركة اطلس التقنية لصناعة المنظفات والمطهرات:من

Amman, King Abdullah the Second Street Jordan عمان، شارع الملك عبد اهللا الثاني االردن

To: SPARTAN MODERN INDUSTRY CO. م.م.شركة سبارتن الحديثة للصناعة ذ:الى

Amman, Jordan عمان، االردن

P.O. Box: (3436) : (٣٤٣٦)صندوق البريد

Postal Code: (11181) : (١١١٨١)الرمز البريدي

P.O. Box: (2068) : ( ٢٠٦٨)صندوق البريد

Postal Code: (11181) : ( ١١١٨١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٠٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

06/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

102767,102766,102764,102406,102393,102392,102765 ١٠٢٧٦٧،١٠٢٧٦٦،١٠٢٧٦٤،١٠٢٤٠٦،١٠٢٣٩٣،١٠٢٣٩٢،١٠٢٧٦٥

In Classes 42,35,3,3,3,3,25 ٤٢،٣٥،٣،٣،٣،٣،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Garage International SARL جراج انترناشونال اس ايه ار ال :من

TMF Services SA, Rue de Hesse 16, 1204, Geneva,

Switzerland

 جنيفا، سويسرا١٦،١٢٠٤تي ام اف سيرفيس إس ايه، رو دي هيسي

To: Garage International Lux S.a.R.L. ال.آر.ايه. جراج انترناشونال لوكس اس:الى.

Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, Luxembourg  لوكسمبورغ- ٢٥٢٠، ال ١، ٠٥، ٢آلي شيفير، سويت 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٠/٠٣/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/03/2010 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

104176,68782,69264,114341 ١٠٤١٧٦،٦٨٧٨٢،٦٩٢٦٤،١١٤٣٤١

In Classes 16,35,16,3 ١٦،٣٥،١٦،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Mohammed and Kamel Alajlouni Company شركة محمد وكامل العجلوني :من

Amman Jordan عمان االردن

To: Investment For Sanitary Napkins Company شركة االستثمارية للفوط الصحية :الى

Amman Jordan عمان االردن

P.O. Box: (510470) : (٥١٠٤٧٠)صندوق البريد

Postal Code: (11151) : (١١١٥١)الرمز البريدي

P.O. Box: (510470) : ( ٥١٠٤٧٠)صندوق البريد

Postal Code: (11151) : ( ١١١٥١)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٠٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

05/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

77905,64412,70885 ٧٧٩٠٥،٦٤٤١٢،٧٠٨٨٥

In Classes 3,3,3 ٣،٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Procter& Gamble Manufacturing Cologne GmbH بروكتير آند جامبل مانيوفاكتشرنغ كولوني جي ام بي اتش:من

Wilhelm- Mauser- Strasse 40, 50827 KoIn, Germany  كولن، المانيا٥٠٨٢٧، ٤٠ستراسيه - ماوسير-ويلهيلم

To: Ghost  Fragrances Limited جوست فراغرانسيز ليمتد :الى

Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford, Herts, WD24

7JG, UK 

 جيه جي،٢٤  ٧أميرترانس بارك، بوشي ميل الن، واتفورد، هيرتس، دبليو دي

المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/١٢في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

12/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

111843,111759,111844,111855,111146,111741 ١١١٨٤٣،١١١٧٥٩،١١١٨٤٤،١١١٨٥٥،١١١١٤٦،١١١٧٤١

In Classes 16,16,35,35,35,16 ١٦،١٦،٣٥،٣٥،٣٥،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Buchanan Group International No.1 Pty Ltd. بي تي واي ليمتد١بوشنان جروب انترناشونال نمبر :من 

210 Lorimer Street , Port Melbourne VIC 3207, Australia ، استراليا٣٢٠٧ لورمير ستريت، بورت ميلبورن فيك٢١٠

To: Buchanan Group Holdings PTE LTD بوشنان جروب هولدينعز بي تي اي  ليمتد:الى

50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower,

Singapore 048623 

٠٤٨٦٢ سنغافورة الند تاور، ستغافورة٣٢-٠١ رافيليز بالس، رقم ٥٠

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٣/١٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

15/03/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

12797,12810 ١٢٧٩٧،١٢٨١٠

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Grunenthal GmbH اتش. بي. ا م. جرونينثال جي:من .

Zieglerstrasse 6, 5078 Aachen, Germany اكين، المانيا٥٢٠٧٨، ٦زيجلرشتراسيه 

To: Stada Arzneimittel AG ستادا أرزنيميتل ايه جي :الى

Stada str. 2-18, 61118 Bad vilbel, Germany باد فيلبيل، المانيا٦١١١٨، . ٢-١٨ستادا اس تي آر 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٢/٠٩في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

09/02/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

62307,62308 ٦٢٣٠٧،٦٢٣٠٨

In Classes 32,33 ٣٢،٣٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Coors Brewing Company كورز بروينغ كومباني :من

1225 17th Street, Suite 32, Denver, Colorado 80202,

USA

، الواليات المتحدة٨٠٢٠٢،  دينفير، كولورادو٣٢ستريت، طابق ١٢٢٥  ١٧

االميركية

To: Molson Coors Brewing Company ( UK) Limited ليمتد)يو كيه(مولسون كورس بريونغ كومباني :الى

137 High street, Burton Upon Trent, Staffordshire DE14

1JZ England 

جيه زيد،١٤ ١ هاي ستريت، بورتون اوبون ترينت، ستافوردشاير دي١٣٧

انجلترا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٩/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/09/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

113624,113622,113630,113628,113623,113631,113627,11362

9,113626,113625

١١٣٦٢٤،١١٣٦٢٢،١١٣٦٣٠،١١٣٦٢٨،١١٣٦٢٣،١١٣٦٣١،١١٣٦٢٧،١١٣٦٢

٩،١١٣٦٢٦،١١٣٦٢٥

In Classes 9,30,35,33,25,11,29,16,32,43 ٩،٣٠،٣٥،٣٣،٢٥،١١،٢٩،١٦،٣٢،٤٣في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Vapiano SE فابيانو اس اي :من

Ollenhauerstrasse 1  53113 Bonn, Germany  بون، المانيا١  ٥٣١١٣اولينهور شتراسيه 

To: Vapiano Franchising GmbH & Co. KG كيه جي.فابيانو فرانتشايزينج جي ام بي اتش اند كو:الى

A German Company,Karl-Marx-Strabe 22-24,12529

Schonefeld , Germany 

 سكونفيلد،٢٢،١٢٥٢٩-٢٤شتراسيه-ماركس-شركة من المانيا، كارل

المانيا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٧/٠٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

06/07/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١١٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

19694,74571 ١٩٦٩٤،٧٤٥٧١

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Reynolds رينولدس:من

A French Company, 2 Place Edmond  Regnault, 26000

Valence, France 

 فالينس، فرنسا٢٦٠٠٠، بليس أدموند رينولت،٢شركة من فرنسا

To: Luxembourg Brands S.? r.l. ال.ار.ايه.لوكسمبورغ براندز اس:الى .

A Luxembourg Company, 412F, Route d'Esch, L-2086

Luxembourg, Luxembourg 

، لوكسمبورغ-٢٠٨٦اف، روت ديشي، ال٤١٢شركة من لوكسمبورغ،

لوكسمبورغ

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٤/٠٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

03/04/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

118821,118824 ١١٨٨٢١،١١٨٨٢٤

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: AstraZeneca AB استرازينيكا ايه بي :من

A Swedish Company, Vastra Malarehamnen 9,SE-151 85

Sodertalje, Sweden

 سودرتالجي ،-١٥١ ٨٥، اس اي٩ شركة من السويد، فاسترا ماالريهامين 

السويد

To: Forest Laboratories, Inc. فورست البوراتوريز، انك:الى .

A Delaware Company , 909 Third Avenue, New York, NY

10022, USA 

،١٠٠٢٢ ثيرد افينيو، نيويورك، ان واي ٩٠٩شركة من والية ديالوير ، 

الواليات المتحدة االميركية 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٠٨في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

08/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

78329,79130,105985,58608,105751,67867,105246,92633,102

181,105986,106107,105245,74025,64909,64699,105247

٧٨٣٢٩،٧٩١٣٠،١٠٥٩٨٥،٥٨٦٠٨،١٠٥٧٥١،٦٧٨٦٧،١٠٥٢٤٦،٩٢٦٣٣،١٠٢

١٨١،١٠٥٩٨٦،١٠٦١٠٧،١٠٥٢٤٥،٧٤٠٢٥،٦٤٩٠٩،٦٤٦٩٩،١٠٥٢٤٧

In Classes 25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 ٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: KHALED & MOH'D ALSAID CO  . شركة خالد خضر السعيد ومحمد خضر السعيد:من

Amman,Quraeish St. Jordan قريش ،االردن. عمان ،  وسط البلد، ش

To: The White World For Clothing Trading LMTD م.م.شركة العالم االبيض لتجارة االلبسة ذ:الى

Amman, Jordan عمان ،االردن

P.O. Box: (150676) : (١٥٠٦٧٦)صندوق البريد

Postal Code: (11115) : (١١١١٥)الرمز البريدي

P.O. Box: (150676) : ( ١٥٠٦٧٦)صندوق البريد

Postal Code: (11115) : ( ١١١١٥)الرمز البريدي

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/١٢/٢٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

24/12/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

72238,69218,71330,72111,72089,72115,72242 ٧٢٢٣٨،٦٩٢١٨،٧١٣٣٠،٧٢١١١،٧٢٠٨٩،٧٢١١٥،٧٢٢٤٢

In Classes 5,5,5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: MSP Singapore Company, LLC أم أس بيه سنغافورة كومباني، أل أل سي:من

600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Singapore

188778, Singapore 

،١٨٨٧٧٨ ، سنغافورة١٠-٠٣/ ١٠ نورث بريدج رود، يونيت ٦٠٠

سنغافورة

To: MSD International GmbH ام اس دي انترناشيونال جي ام بي اتش:الى

 A Swiss Company, Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6,

Switzerland 

، سويسرا٦ لوسيرن٦٠٠٠،  ٢٠شركة من سويسرا، وايشتراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١١/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/11/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

69586,69588,69581,69580,69587,69582 ٦٩٥٨٦،٦٩٥٨٨،٦٩٥٨١،٦٩٥٨٠،٦٩٥٨٧،٦٩٥٨٢

In Classes 9,42,38,42,38,9 ٩،٤٢،٣٨،٤٢،٣٨،٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Wanadoo S.A. ايه. وانادوو اس:من .

48 rue Camille, Desmoulins 92130 Issy  les Moulineaux,

France 

 اسي ليه مولينوكس، فرنسا٩٢١٣٠ روكاميل ديسمولنز، ٤٨

To: France Telecom فرانس تيليكوم :الى

6 Place D'alleray, 75015 Paris, France باريس، فرنسا٧٥٠١٥ بالس داليراي، ٦ 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٤/٠٩/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/09/2004 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67168,67169 ٦٧١٦٨،٦٧١٦٩

In Classes 9,11 ٩،١١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Wassergas S.R.L. ال .ار. واسرغاز اس:من

An Italian Company, Via S. Nicolo 9-11-13, Vaprio

D'adda (Milano), Italy 

، فابريو دادا، ميالنو، ايطاليا٩-١١-١٣شركة من ايطاليا، فيا اس نيكولو 

To: Riello S.P.A. ايه.بيه.ريلو اس:الى .

An Italian Company, Via Ing. P. Riello 7, 37045 Legnago

VR, Italy 

ايطاليا،  ليجناغو في ار٣٧٠٤٥، ٧ريلو . بي. شركة من ايطاليا، فيا  انج

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٣/٠٦/٢٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

25/06/2003 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

54028,13840 ٥٤٠٢٨،١٣٨٤٠

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Waterman S.A. ايه. واترمان اس:من .

A French Company, Immeuble Omega, 9 Place Marie-

Jeanne Bassot 92693  Levallois- Perret Cedex France

٩٢٦٩٣جين، باسوت،- بليس ماري٩شركة من فرنسا، اميوبيل اوميجا، 

بيرت سيدكس، فرنسا- ليفالوا

To: Sanford International France SAS سانفورد انترناشيونال فرانس اس ايه اس:الى

A French Company, 9 et 11 rue Christophe Colomb,

75008, Paris, France 

، باريس، فرنسا٧٥٠٠٨ رو كريستوف كولومب،١١ـ٩شركة من فرنسا، 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٢/٠٧/٢٦في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

26/07/2002 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

78519,34121,60219,34127 ٧٨٥١٩،٣٤١٢١،٦٠٢١٩،٣٤١٢٧

In Classes 9,9,36,16 ٩،٩،٣٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Cirrus System, LLC سيريوس سيستيم، ال ال سي :من

 A Delaware Company, 2000 Purchase Street, Purchase,

New York 10577-2509 USA 

 بيرشاس ستريت، بيبرشاس، نيويورك٢٠٠٠شركة من والية ديالوير، 

،   الواليات المتحدة االمريكية١٠٥٧٧- ٢٥٠٩

To: MasterCard International Incorporated ماستركارد انترناشيونال انكوربوريتـــــد:الى

 A Delaware Company, 2000 Purchase Street, Purchase,

New York 10577-2509 USA 

 بيرشاس ستريت، بيبرشاس، نيويورك٢٠٠٠شركة من والية ديالوير، 

،   الواليات المتحدة االمريكية١٠٥٧٧- ٢٥٠٩

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٠/١٠/١٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

10/10/2010 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

108743,108390,108745,108753,108744,108755,108590,10839

1,108741,108393

١٠٨٧٤٣،١٠٨٣٩٠،١٠٨٧٤٥،١٠٨٧٥٣،١٠٨٧٤٤،١٠٨٧٥٥،١٠٨٥٩٠،١٠٨٣٩

١،١٠٨٧٤١،١٠٨٣٩٣

In Classes 20,20,35,35,35,20,20,35,35,21 ٢٠،٢٠،٣٥،٣٥،٣٥،٢٠،٢٠،٣٥،٣٥،٢١في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Williams-Sonoma, Inc. سونوما، إنك-ويليامز:من .

California Company , 3250 Van Ness Avenue San

Francisco, CA 94109, USA 

 فان نيس أفنيو سان فرانسيسكو، سي أيه٣٢٥٠شركة من والية كاليفورنيا ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٩

To: Williams-Sonoma, Inc. سونوما، إنك-ويليامز:الى .

A Delaware Company , 3250 Van Ness Avenue San

Francisco, CA 94109, USA 

 فان نيس أفنيو سان فرانسيسكو، سي أيه٣٢٥٠شركة من والية ديالوير ، 

، الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٩

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠٥/٢٥في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

25/05/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

67356,67357,67355,6918,6919 ٦٧٣٥٦،٦٧٣٥٧،٦٧٣٥٥،٦٩١٨،٦٩١٩

In Classes 1,1,1,1,3 ١،١،١،١،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Ciba Holding Inc. سيبا هولدنج إنك:من .

Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, Switzerland باسل، سويسرا٤٠٥٧، ١٤١كليبيكشتراسه 

To: BASF Specialty Chemicals Holding LLC باسف سبيشالتي كميكالز هولدنج إل إل سي:الى

Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, Switzerland باسل، سويسرا٤٠٥٧، ١٤١كليبيكشتراسه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٩/٠٦/٢٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

23/06/2009 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٢٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

107945,8903,12067,12923,22621,6207 ١٠٧٩٤٥،٨٩٠٣،١٢٠٦٧،١٢٩٢٣،٢٢٦٢١،٦٢٠٧

In Classes 5,5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Gruppo Lepetit S.r.l. ال .آر.جروبو ليبيتيت اس:من

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milan, Italy  ميالن، ايطاليا٢٠١٥٨بي، ٣٧/فيالي لويجي بوديو 

To: Sanofi-Aventis S.p.A. ايه . بيه. افينتس اس- سانوفي:الى

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milan, Italy  ميالن، ايطاليا٢٠١٥٨بي، ٣٧/فيالي لويجي بوديو 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٠/٢٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

20/10/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٠

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

58731,59650 ٥٨٧٣١،٥٩٦٥٠

In Classes 32,32 ٣٢،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: LES VERGERS D'ALSACE S.A.S اس. ايه. ليس فيرجيرز دالساي اس:من

Zon Industrielle -Romsdorf, F- 67260 Sarre-Union,

France 

يونيون، فرنسا- ساري- ٦٧٢٦٠زون اندستريال ريمسيدور، إف

To:  GRANINI FRANCE SAS جرانيني فرانس اس ايه اس :الى

Zon Industrielle -Romsdorf, F- 67260 Sarre-Union,

France 

يونيون، فرنسا- ساري- ٦٧٢٦٠زون اندستريال ريمسيدور، إف

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٠/٠٦/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/06/2010 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣١

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

9358,116307,116308 ٩٣٥٨،١١٦٣٠٧،١١٦٣٠٨

In Classes 12,12,7 ١٢،١٢،٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: ZF Sachs AG زي اف ساكس ايه جي :من

Obere Weiden 12, 97427 Schweinfurt, Deutschland,

Germany 

 شوينفورت، دوتشالند ، المانيا٩٧٤٢٧، ١٢اوبيري ويدين

To: ZF Friedrichshafen AG زي اف فريدريتشافين ايه جي :الى

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichafen, Germany فرايدريتشفان، المانيا٨٨٠٤٦، ١بالتز - سودون-فون-جراف 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/٠٨/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/08/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٢

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

14315,45978 ١٤٣١٥،٤٥٩٧٨

In Classes 3,3 ٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Coty Prestige Lancaster Group GmbH كوتي بريستيج النكاستر جروب جي ام بي اتش:من

Fort  Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116, Mainz,

Germany

 مينز، المانيا-٥٥١١٦ايه دي٤فورت ماالكوف بارك، رينشتراسيه 

To: Coty GmbH كوتي جي ام بي اتش :الى

Fort  Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116, Mainz,

Germany

 مينز، المانيا-٥٥١١٦ايه دي٤فورت ماالكوف بارك، رينشتراسيه 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٠/٠٢/٢١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

21/02/2000 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٣

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

29653,29655,29654,29651 ٢٩٦٥٣،٢٩٦٥٥،٢٩٦٥٤،٢٩٦٥١

In Classes 1,5,1,5 ١،٥،١،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith from the original registered

owners:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي

:المسجل

From: Buttress B.V. في.بترس بي:من .

A Dutch Company, Vleutensevaart 100, 3532 AD

Utrecht, The Netherlands 

 ايه دي اتريخت، هولندا٣٥٣٢، ١٠٠شركة من هولندا، فلوتنسيفارت 

To: Koninklijke Douwe Egberts B.V. في.كونينكليجكي داو ايجبيرتس بي:الى.

A Dutch Company, Oosterdoksstraat 80 1011 DK

Amsterdam, The Netherlands 

 دي كيه امستردام، هولندا٨٠،١٠١١شركة من هولندا، اوستيردوكسشترات 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٠١في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

01/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٤

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

28491 ٢٨٤٩١

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. في.فريزالند كوبيركو دايري فودس هولدينغ ان:من.

STATIONSPLEIN 37, 7201 MH ZUTPHEN, THE

NETHERLANDS 

هولندا، ام اتش زوتفين، ٧٢٠١ ستيشون سبلين٣٧

Which was merged with and to: Friesland Brands B. V. في.فريزالند براندز بي: التي اندمجت مع والى.

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, The Netherlands  لي أميرسفورت، هولندا٣٨١٨، ٤ستيشينزبلين

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

20/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٥

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

6368 ٦٣٦٨

In Class 6 ٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Armco Inc. ارمكو انك:من .

Ohio Company, 703 Curtis Street, Middletown, Ohio,

USA 

 كورتيس ستريت، ميدل تاون، اوهايو، الواليات٧٠٣شركة من والية أوهايو ،

المتحدة االميركية 

Which was merged with and to: AK Steel Corporation ايه كيه ستيل كوربوريشن: التي اندمجت مع والى

A Delaware Company,9227 Centre Pointe Drive, West

Chester, Ohio 45069, USA 

 سينتر بوينت درايف، ويست شيستر، اوهايو٩٢٢٧شركة من والية ديالوير ، 

،الواليات المتحدة االميركية ٤٥٠٦٩

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ١٩٩٩/٠٩/١٣في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

13/09/1999 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٦

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

38060 ٣٨٠٦٠

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: VERINO, SA فيرينو، اس ايه :من

9-32600-Verin (Orense), Spain -اسبانيا)اورنس(فيرين ٩- ٣٢٦٠٠ ،

Which was merged with and to: ROBERTO VERINO

DIFUSION, S.A. 

.ايه.روبيرتو فيرينو ديفيوجن اس: التي اندمجت مع والى

The Street Pontevedra, 2-4 Parque Tecnologico de

Galicia, municipality of San Cibrao das Vinas, Spain 

 باركيه تيكنولوجيكو دي جاليسيا، مونيسيبيلتي اوف٢-٤ذا ستريت بونتيفيدرا، 

سان سيبراو داس فيناس، اسبانيا 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ١٩٩٨/٠٢/٢٤في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

24/02/1998 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٧

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

28491 ٢٨٤٩١

In Classes 5 ٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: Zuivelcooperatie Coberco U.A. ايه. زيفلكوبيراتيف كوبيركو يو:من .

STATIONSPLEIN 37, 7201 MH ZUTPHEN, THE

NETHERLANDS 

النذرالندز، ام اتش زوتفين، ٧٢٠١ ستيشون سبلين٣٧

With: Zuivelcooperatie De Zeven Provincien U.A. ايه.زيفلكوبيراتيف دي زفن بروفنشين يو:مع

STATIONSPLEIN 37, 7201 MH ZUTPHEN, THE

NETHERLANDS

هولندا، ام اتش زوتفين٧٢٠١ ستيشون سبلين، ٣٧

To: Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. في.فريزالند كوبيركو دايري فودس هولدينغ ان:الى.

STATIONSPLEIN 37, 7201 MH ZUTPHEN, THE

NETHERLANDS 

هولندا، ام اتش زوتفين، ٧٢٠١ ستيشون سبلين٣٧

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١٢/٠٦/٢٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

20/06/2012 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٨

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

2401 ٢٤٠١

In Classes 33 ٣٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: 1666986 Ontario Inc. اونتاريو انك: ١٦٦٦٩٨٦من  .

A Canadian Company, 2072 Riverside Drive East,

Windsor, Ontario Canada N8y 4S5, Canada

٨ ريفرسايد درايف ايست، وايندسور، اونتاريو، كندا ان٢٠٧٢شركة من كندا، 

 ، كندا٥ اس ٤واي 

With: 2090981 ONTARIO Inc. . أونتاريو انك: ٢٠٩٠٩٨١مع

A Canadian Company, Suite 2800, Commerce Court

West, Toronto, Ontario, Canada

، كوميرسي كورت ويست،٢٨٠٠ باي ستريت، سويت١٩٩شركة من كندا، 

تورينتو، أونتاريو، كندا

To: 1687318 ONTARIO Inc. نتاريو انك: ١٦٨٧٣١٨الى  .

A Canadian Company, 466 Speers Road, Third Floor,

Oakville, Ontario L6K 3W9, Canada

٣ كيه٦ سبيرز رود، ثيرد فلور، اوكفيلي، أونتاريو ال٤٦٦شركة من كندا، 

، كندا ٩دبليو

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠٠٦/٠١/٢٧في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

27/01/2006 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٣٩

Notification ofاعالن

Trademark Assignment Through Merger نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

103276,83252,50289,78527,112129,50960,113369,110469,11

1994,115778,62779,110925,110470,110927,110926,110928,6

5261,97132,97103,1483,1481,62780,67328,36773,71977,8276

7,82769,96474,52457,37480,50288,112485,49629,115777,938

09,93811,55285,57069,111995,61226,61461,112011,93808,11

1182,18516,19005,37478,37479,65406,84699,96475,96494,62

251

١٠٣٢٧٦،٨٣٢٥٢،٥٠٢٨٩،٧٨٥٢٧،١١٢١٢٩،٥٠٩٦٠،١١٣٣٦٩،١١٠٤٦٩،١١

١٩٩٤،١١٥٧٧٨،٦٢٧٧٩،١١٠٩٢٥،١١٠٤٧٠،١١٠٩٢٧،١١٠٩٢٦،١١٠٩٢٨،٦

٥٢٦١،٩٧١٣٢،٩٧١٠٣،١٤٨٣،١٤٨١،٦٢٧٨٠،٦٧٣٢٨،٣٦٧٧٣،٧١٩٧٧،٨٢٧٦

٧،٨٢٧٦٩،٩٦٤٧٤،٥٢٤٥٧،٣٧٤٨٠،٥٠٢٨٨،١١٢٤٨٥،٤٩٦٢٩،١١٥٧٧٧،٩٣٨

٠٩،٩٣٨١١،٥٥٢٨٥،٥٧٠٦٩،١١١٩٩٥،٦١٢٢٦،٦١٤٦١،١١٢٠١١،٩٣٨٠٨،١١

١١٨٢،١٨٥١٦،١٩٠٠٥،٣٧٤٧٨،٣٧٤٧٩،٦٥٤٠٦،٨٤٦٩٩،٩٦٤٧٥،٩٦٤٩٤،٦٢

٢٥١

In Classes

5,5,10,5,5,5,5,10,44,10,10,10,5,10,5,5,5,5,5,3,3,5,5,5,10,5,

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,41,5,5,16,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

في االصناف

،٥،٥،١٠،٥،٥،٥،٥،١٠،٤٤،١٠،١٠،١٠،٥،١٠،٥،٥،٥،٥،٥،٣،٣،٥،٥،٥،١٠،٥

٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٤١،٥،٥،١٦،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Have been assigned together with the Fame of the

business connected therewith,

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From: N.V.Organon اورجانون .في.ان:من

 Kloosterstraat 6,5349 AB Oss, The Netherlands  ايه بي أوس ، النذرالندز٥٣٤٩، ٦ كلوستيرسترات 

With & into: MSD Oss B.V. في.إم إس دي أوس بي:مع والى .

 Kloosterstraat 6,5349 AB Oss, The Netherlands  ايه بي أوس ، هولندا٥٣٤٩، ٦ كلوستيرسترات 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 وأن اسم وعنوان المحال اليه هذه العالمة: ٢٠١١/١٠/٣٠في

.shown have duly recorded in the Trademarks Register.قد ادرج في سجل العالمات التجارية حسب االصول

30/10/2011 The Name&Address of the Assignee As

As from the date of the Deed of Assignment of



١٤٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

91078 ٩١٠٧٨

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Maha Hakim Ali Al- Mousawi and Partner Company شركة مها حاكم علي الموسوي وشريكتها:من

 

To: Maha Hakim Ali Al- Moussawi Company & Partiner شركة مها حاكم علي الموسوي وشركاها:الى

 



١٤١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67735 ٦٧٧٣٥

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Ali Karageh & Mohammed Al Sarsour Co. شركة علي كراجه ومحمد الصرصور:من

 

To:  Mohammed Al- Sarsour and his Partner شركة محمد الصرصور وشريكته :الى

 



١٤٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

75624 ٧٥٦٢٤

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mohammed Kattab Co شركة محمد خطاب وشركاهم :من

 

To: Pro Group Consulting شركة المجموعة المهنية :الى

 



١٤٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

110064 ١١٠٠٦٤

In Class 7 ٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Zhejiang Shimge Pump Industry Co.,LTD ليمتد.،جيجيانغ شميج بامب انداستري كو:من.

 

To: SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD. ليمتد،شميج بامب انداستري جروب كومباني: الى.

 



١٤٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

47119 ٤٧١١٩

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: RAIED SAIED ALNABOT AND BROS. CO. توصية(شركة رائد وسائد النابوت واخوانهم:من(

 

To: RAIED SAIED ALNABOT AND BROS. CO. تضامن(شركة رائد وسائد النابوت واخوانهم:الى(

 



١٤٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

88398 ٨٨٣٩٨

In Class 36 ٣٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Allianz Global Investors of America L.P. بي.اليانز جلويل انفستورز اوف امريكا ال:من.

 

To: Allianz Asset Management of America L.P. بي.آليانز أسيت مانجمنت اوف امريكا ال:الى.

 



١٤٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

46386 ٤٦٣٨٦

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: INTEGRATED MEDICAL PRODUCTS الشركة المتكاملة للصناعات الطبية:من

 

To: Advanced Pharmaceuticals مسؤولية محدودة(شركة الصناعات الدوائية المتطورة:الى(

 



١٤٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

2549 ٢٥٤٩

In Class 1 ١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Norit N.V. في.نورت ان:من .

 

To: NORIT International  N.V. في. نورت انترناشونال ان:الى .

 



١٤٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

45630 ٤٥٦٣٠

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Franz Hoffmann & Sohne KG فرانز هوفمان  آند زونيه كيه جي :من

 

To: HOFFMAN MINERAL GmbH & Co.KG كيه جي.هوفمان مينيرال جي ام بي اتش آند كو:الى

To: HOFFMAN MINERAL GmbH هوفمان مينيرال جي ام بي اتش :الى

 



١٤٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

52006 ٥٢٠٠٦

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Dainippon Ink & Chemicals, Inc. دينيبون انك كيميكالز، انك :من

 

To: DIC Corporation دي آي سي كوربوريشن :الى

 



١٥٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

66920 ٦٦٩٢٠

In Class 1 ١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: KEKKILA OYJ كيكيال او واي جي :من

 

To: KEKKILA OY كيكيال او واي :الى

 



١٥١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68432 ٦٨٤٣٢

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: IZHIMAN GROUP FOR TRADE & IMPORT  . مجموعة ازحيمان للتجارة واالستيراد:من

 

To: IZHIMAN GLOBAL TRADE & INVESTMENT GROUP مجموعة ازحيمان العالمية للتجارة واالستثمار:الى

 



١٥٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

107005 ١٠٧٠٠٥

In Class 43 ٤٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Doa'a Rahma & Reem Srour شركة دعاء رحمة وريم سرور :من

 

To: Doa'a Rahma & Muna Khalifeh شركة دعاء رحمه ومنى خليفه :الى

 



١٥٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

37629 ٣٧٦٢٩

In Class 2 ٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: SALIM KHALIL KHARRAZ & CO. شركة سليم خليل الخراز وشركاه :من

 

To: THE HEIRS OF THE LATE SALIM KHALIL KHARRAZ تضامن(ورثة المرحوم  سليم خليل الخراز :الى(

 



١٥٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

37629 ٣٧٦٢٩

In Class 2 ٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: THE HEIRS OF THE LATE SALIM KHALIL

KHARRAZ 

)تضامن(ورثة المرحوم  سليم خليل الخراز :من

 

To: THE HEIRS OF THE LATE SALIM KHALIL KHARRAZ مسؤولية محدودة(ورثة المرحوم  سليم خليل الخراز :الى(

 



١٥٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39756 ٣٩٧٥٦

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: GEBRUDER WOERLE EXPORT GES. M. B. H. اتش.بي.ام.جيبرودر ورلي اكسبورت جيس:من.

 

To: GEBRUDER WOERLE GES. M. B. H. اتش.بي.ام.جيبرودر ورلي جيس:الى .

 



١٥٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67519 ٦٧٥١٩

In Class 37 ٣٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Ala' Eddein And Masri Company (also Trading As

Modern Arabian Business Corp.)

ويتاجرون ايضا باسم المؤسسة العربية( شركة عالء الدين والمصري :من

الحديثة لالعمال التجاري

 

To: Modern Arabian Business Corp. الشركة العربية الحديثة لالعمال التجارية:  الى

 



١٥٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

105474 ١٠٥٤٧٤

In Class 45 ٤٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Aqeel and Mahafzah and Saleh Company شركة العقيل والمحافظة وصالح :من

 

To: Mahafzah and Fulayeh Company شركة المحافظة والفليح :الى

 



١٥٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

19043 ١٩٠٤٣

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: JIANGSU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPORT

& EXPORT  GROUP CORPORATION

جيانجسو اليت انداستريال بروداكتس امبورت اند اكسبورت جروب:من

كوربوريشن

 

To: HIGH HOPE ZHONGDING CORPORATION هاي هوب زهونجدينج كوربوريشن:الى

 



١٥٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

38085 ٣٨٠٨٥

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Bode Chemie GmbH & Co. KG كيه جي.بودي كيمي جي ام بي اتش آند كو:من

 

To: BODE CHEMIE GMBH بودي كيمي جي ام بي اتش :الى

 



١٦٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

38085 ٣٨٠٨٥

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Bode Chemie GmbH & Co. بودي  كيمي  جي  ام بي اتش آند كو:من.

 

To: Bode Chemie GmbH & Co. KG كيه جي.بودي كيمي جي ام بي اتش آند كو:الى

 



١٦١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

30729 ٣٠٧٢٩

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From:  LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. ايه. البوراتوريز الميرال، اس:من .

 

To: Almirall, S.A. ايه. الميرال، اس:الى .

 



١٦٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67970 ٦٧٩٧٠

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Metromedia Steakhouses Company, L.P. بي.ميتروميديا ستيكهوسيز كومباني، ال:من.

 

To: Homestyle Dining LLC هوم ستايل دايننغ ال ال سي :الى

 



١٦٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

30729 ٣٠٧٢٩

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Almirall ProdesFarma, S.A. ايه. الميرال برودسفارما اس:من .

 

To:  LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. ايه. البوراتوريز الميرال، اس:الى .

 



١٦٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

28491 ٢٨٤٩١

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: VERENIGDE COOPERATIEVE MELKINDUSTRIE

COBERCO B.A. 

فيرينجيدي كوابيراتيفه ميلكينداستري كوبيركو بي ايه:من

 

To: Zuivelcooperatie Coberco U.A. ايه. زيفلكوبيراتيف كوبيركو يو:الى .

 



١٦٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39880 ٣٩٨٨٠

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Tulip Food Company P/S اس /تيوليب فود كومباني بي:من

 

To: Tulip Food Company A/S اس /تيوليب فود كومباني ايه:الى

 



١٦٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

51589 ٥١٥٨٩

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Brake Parts, Inc. بريك بارتس، انك:من .

 

To: Brake Parts Inc LLC بريك بارتس انك ال ال سي :الى

 



١٦٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39330 ٣٩٣٣٠

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Lesaffre & Cie. ليسافر اند ساي :من

 

To: Lesaffre et Compagnie ليسافر ايت كومباجني :الى

 



١٦٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

86100 ٨٦١٠٠

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Brioni-Roman Style S.p.A. ايه.بي.رومان ستايل إس-بريوني:من.

 

To: Brioni S.p.A. ايه. بي. بريوني إس:الى .

 



١٦٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29422 ٢٩٤٢٢

In Class 16 ١٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Dollar Rent A Car Systems, Inc. دوالر رينت اكار سيستيمز، انك:من .

 

To: DTG Operations,  Inc. دي تي جي اوبيريشينز، انك:الى .

 



١٧٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

101996 ١٠١٩٩٦

In Class 35 ٣٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Wow for Food Trade Company شركة واو لتجارة المواد الغذائية :من

 

To: Alomosh For Food Trade Company م.م.شركة العموش لتجارة المواد الغذائية ذ:الى

 



١٧١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

116568 ١١٦٥٦٨

In Class 7 ٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: JACK SEWING MACHINE CO., LTD ال تي دي.جاك سيونغ ماشين كو:من ،

 

To: JACK HOLDING GROUP CO., LTD. ال تي دي.جاك هولدينج جروب كو:الى ،

 



١٧٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

96018,96020,96019 ٩٦٠١٨،٩٦٠٢٠،٩٦٠١٩

In Classes 41,41,38 ٤١،٤١،٣٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: E! Entertainment Television, Inc انترتينمنت تيليفجن، انك !ئي:من

 

To: E! Entertainment Television, LLC انترتينمنت تيليفجن، ال ال سي!ئي: الى

 



١٧٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67607,116346 ٦٧٦٠٧،١١٦٣٤٦

In Classes 34,34 ٣٤،٣٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Salah Al-Din and Wisam Al-Din Al-Hasan/

Alzawra'a For Tobacco and Cigarettes Trading

الزوراء لتجارة التبغ والدخان/صالح الدين و وسام الدين  الحسن:من

 

To:  Wisam Al-Din Al-Hasan and Ziyad Muhammad Ali

Hamdoun/ Alzawra'a For Tobacco and Cigarettes Trading

الزوراء لتجارة التبغ/وسام الدين  الحسن وزياد محمد علي حمدون: الى

والدخان

 



١٧٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

110581,114933,105328,110617,110616,110613,110611,11061

5,113009,110614,110609,110580,105327,110610,110612,117

128,110647

١١٠٥٨١،١١٤٩٣٣،١٠٥٣٢٨،١١٠٦١٧،١١٠٦١٦،١١٠٦١٣،١١٠٦١١،١١٠٦١

٥،١١٣٠٠٩،١١٠٦١٤،١١٠٦٠٩،١١٠٥٨٠،١٠٥٣٢٧،١١٠٦١٠،١١٠٦١٢،١١٧

١٢٨،١١٠٦٤٧

In Classes 3,4,34,34,34,34,34,34,43,34,34,5,32,34,34,16,34 ٣،٤،٣٤،٣٤،٣٤،٣٤،٣٤،٣٤،٤٣،٣٤،٣٤،٥،٣٢،٣٤،٣٤،١٦،٣٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Salah Al-Din and Wisam Al-Din Al-Hasan/

AlZawra'a For Tobacco and Cigarettes Trading

الزوراء لتجارة التبغ والدخان/صالح الدين و وسام الدين الحسن:من

 

To:  Wisam Al-Din Al-Hasan and Ziyad Muhammad Ali

Hamdoun/ AlZawra'a For Tobacco and Cigarettes Trading

الزوراء لتجارة التبغ والدخان/وسام الدين الحسن وزياد محمد علي حمدون:الى

 



١٧٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39324,38728 ٣٩٣٢٤،٣٨٧٢٨

In Classes 9,16 ٩،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Ala' Eddein And Masri Company شركة عالء الدين والمصري :من

 

To: Modern Arabian Business Corp. الشركة العربية الحديثة لالعمال التجارية:  الى

 



١٧٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

90133,87173,103864,86078,65048 ٩٠١٣٣،٨٧١٧٣،١٠٣٨٦٤،٨٦٠٧٨،٦٥٠٤٨

In Classes 5,10,5,10,10 ٥،١٠،٥،١٠،١٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Advanced Medical Optics, Inc. ادفانسد ميديكال اوبتكس، انك:من .

 

To: Abbott Medical Optics Inc. أبوت ميديكال اوبتكس، انك:الى .

 



١٧٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

91090,90415,90423 ٩١٠٩٠،٩٠٤١٥،٩٠٤٢٣

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Axcan Pharma, SA اكسكان فارما اس ايه :من

 

To: Axcan Pharma SAS اكسكان فارما اس ايه اس:الى

To: Aptalis Pharma SAS ابتاليس فارما اس ايه اس :الى

 



١٧٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

96396,96394,96395 ٩٦٣٩٦،٩٦٣٩٤،٩٦٣٩٥

In Classes 42,9,38 ٤٢،٩،٣٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Skype Limited سكايبي ليمتد :من

 

To: Skype سكايبي:الى

 



١٧٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

78346,76430,76431,78349,78345 ٧٨٣٤٦،٧٦٤٣٠،٧٦٤٣١،٧٨٣٤٩،٧٨٣٤٥

In Classes 29,30,43,43,30 ٢٩،٣٠،٤٣،٤٣،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Groupe Le Duff SA ايه . جروب لي دوف اس:من

 

To: HOLDING LE DUFF " HLD" اتش ال دي" هولدينغ لي دف :الى "

 



١٨٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29090,29089 ٢٩٠٩٠،٢٩٠٨٩

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mepha GmbH ميفا جي ام بي اتش :من

 

To: Mepha Schweiz AG ميفا شويز ايه جي :الى

 



١٨١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29090,29089 ٢٩٠٩٠،٢٩٠٨٩

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mepha AG ميفا ايه جي :من

 

To: Mepha GmbH ميفا جي ام بي اتش :الى

 



١٨٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

54028,13840 ٥٤٠٢٨،١٣٨٤٠

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Sanford International France SAS سانفورد انترناشيونال فرانس اس ايه اس:من

 

To: Waterman SAS ووترمان اس ايه اس :الى

 



١٨٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

76012,76013,76014 ٧٦٠١٢،٧٦٠١٣،٧٦٠١٤

In Classes 30,30,30 ٣٠،٣٠،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: SOS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A. ايه.سوس كوربوريشن المينتاريا، اس:من.

 

To: DEOLEO, S.A. ايه.ديوليو، اس:الى .

 



١٨٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

99609,48229 ٩٩٦٠٩،٤٨٢٢٩

In Classes 12,12 ١٢،١٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: GM Daewoo Auto& Technology Company جي ام دايو أوتو آند تكنولوجي كومباني:من

 

To: GM Korea Company جي ام كوريا كومباني :الى

 



١٨٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

19211,19212 ١٩٢١١،١٩٢١٢

In Classes 29,32 ٢٩،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Hero هيرو:من

 

To: Hero AG هيــرو ايه جي :الى

 



١٨٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

73573,52928,42121 ٧٣٥٧٣،٥٢٩٢٨،٤٢١٢١

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Solvay Pharmaceuticals GmbH سولفاي فارماسيوتيكالز جي ام بي اتش:من

 

To: Abbott Products GmbH ابوت برودكتس جي ام بي اتش :الى

 



١٨٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

120747,117394,116888,116889,116890,116883,117393,11688

4,120748,116886,116885,116887

١٢٠٧٤٧،١١٧٣٩٤،١١٦٨٨٨،١١٦٨٨٩،١١٦٨٩٠،١١٦٨٨٣،١١٧٣٩٣،١١٦٨٨

٤،١٢٠٧٤٨،١١٦٨٨٦،١١٦٨٨٥،١١٦٨٨٧

In Classes 11,9,19,20,22,6,9,19,11,22,20,6 ١١،٩،١٩،٢٠،٢٢،٦،٩،١٩،١١،٢٢،٢٠،٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: JS Group Corporation جيه اس جروب كوربوريشن :من

 

To: Lixil Group Corporation ليكسل جروب كوربوريشن :الى

 



١٨٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67356,67357,67355,6918,6919 ٦٧٣٥٦،٦٧٣٥٧،٦٧٣٥٥،٦٩١٨،٦٩١٩

In Classes 1,1,1,1,3 ١،١،١،١،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: BASF Specialty Chemicals Holding LLC باسف سبيشالتي كميكالز هولدنج إل إل سي:من

 

To: BASF Schweiz AG باسف شويز أيه جي :الى

 



١٨٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67356,67357,67355,6918,6919 ٦٧٣٥٦،٦٧٣٥٧،٦٧٣٥٥،٦٩١٨،٦٩١٩

In Classes 1,1,1,1,3 ١،١،١،١،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. سيبا سبيشالتي كميكالز هولدنج إنك:من.

 

To: Ciba Holding Inc. سيبا هولدنج إنك:الى .

 



١٩٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

71555,103042,76516,91176,71554,76485,90279,77438,10392

1,76515,70516,84535,70731,94346,70721,70726,85786,88409

,94347,105492,89015,77702,81322,71211,90622

٧١٥٥٥،١٠٣٠٤٢،٧٦٥١٦،٩١١٧٦،٧١٥٥٤،٧٦٤٨٥،٩٠٢٧٩،٧٧٤٣٨،١٠٣٩٢

١،٧٦٥١٥،٧٠٥١٦،٨٤٥٣٥،٧٠٧٣١،٩٤٣٤٦،٧٠٧٢١،٧٠٧٢٦،٨٥٧٨٦،٨٨٤٠٩

٩٤٣٤٧،١٠٥٤٩٢،٨٩٠١٥،٧٧٧٠٢،٨١٣٢٢،٧١٢١١،٩٠٦٢٢،

In Classes 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mepha AG ميفا ايه جي :من

 

To: Mepha GmbH ميفا جي ام بي اتش :الى

 



١٩١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

71555,103042,76516,91176,71554,76485,90279,77438,10392

1,76515,70516,84535,70731,94346,70726,85786,81322,71211

,90622,70721,88409,94347,105492,89015,77702

٧١٥٥٥،١٠٣٠٤٢،٧٦٥١٦،٩١١٧٦،٧١٥٥٤،٧٦٤٨٥،٩٠٢٧٩،٧٧٤٣٨،١٠٣٩٢

١،٧٦٥١٥،٧٠٥١٦،٨٤٥٣٥،٧٠٧٣١،٩٤٣٤٦،٧٠٧٢٦،٨٥٧٨٦،٨١٣٢٢،٧١٢١١

٩٠٦٢٢،٧٠٧٢١،٨٨٤٠٩،٩٤٣٤٧،١٠٥٤٩٢،٨٩٠١٥،٧٧٧٠٢،

In Classes 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mepha GmbH ميفا جي ام بي اتش :من

 

To: Mepha Schweiz AG ميفا شويز ايه جي :الى

 



١٩٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

61038,116876 ٦١٠٣٨،١١٦٨٧٦

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Mepha GmbH ميفا جي ام بي اتش :من

 

To: Mepha Schweiz AG ميفا شويز ايه جي :الى

 



١٩٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67540,67539,67591 ٦٧٥٤٠،٦٧٥٣٩،٦٧٥٩١

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Sanboy Comercio De Productos Alimenticios  y

Servicios de Inversion Socieded Limited 

سان بوي كوميرشيو دي برودكتوي اليامينتاسيوس واي سيرفيسوز دي:من

نفيرجين سوسيداد ليمتد 

 

To: Sanboy Comercio De Productos Alimenticios, S.L. ال.سان بوي كوميرشيو دي برودكتس اليامينتاريس، اس:الى.

 



١٩٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

58731,59650 ٥٨٧٣١،٥٩٦٥٠

In Classes 32,32 ٣٢،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: LES VERGERS D'ALSACE SOCIETE ANONYME ليس فيرجيرز دالساي سوسيته انونيم:من

 

To: LES VERGERS D'ALSACE S.A.S اس. ايه. ليس فيرجيرز دالساي اس:الى

 



١٩٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

15212,42115 ١٥٢١٢،٤٢١١٥

In Classes 30,30 ٣٠،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Barilla Alimentare S.P.A. ايه.بيه.باريال اليمنتير اس:من .

 

To: Barilla  G. e R. Fratelli - Societa' per Azioni سوسيتيه بير ازيوني- فراتيلي . اي ار. باريال جي:الى

 



١٩٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68686,68688,68680 ٦٨٦٨٦،٦٨٦٨٨،٦٨٦٨٠

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Solvay Pharmaceuticals B.V. في.سولفاي فارماسوتيكالز بي:من .

 

To: Abbott Healthcare Products B.V. في .ابوت هيلث كير برودكتس بي:الى

 



١٩٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67614,67833 ٦٧٦١٤،٦٧٨٣٣

In Classes 21,19 ٢١،١٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: AGC Flat Glass Europe SA ايه جي سي فالت جالس يوروب اس ايه:من

 

To: AGC Glass Europe ايه جي سي جالس يوروب :الى

 



١٩٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67614,67833 ٦٧٦١٤،٦٧٨٣٣

In Classes 21,19 ٢١،١٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Glaverbel جالفربل:من

 

To: AGC Flat Glass Europe SA ايه جي سي فالت جالس يوروب اس ايه:الى

 



١٩٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

37231,48171,37233,48527,85769,48526,48528,37232 ٣٧٢٣١،٤٨١٧١،٣٧٢٣٣،٤٨٥٢٧،٨٥٧٦٩،٤٨٥٢٦،٤٨٥٢٨،٣٧٢٣٢

In Classes 30,30,30,30,30,30,30,30 ٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: ABDAL AZIM SHARWAI AND BROTHERS CO. تضامن(شركة عبدالعظيم الشعراوي واخوانه:من(

 

To: Abdel Atheem Al Sharawi Bro Co توصية(شركة عبدالعظيم الشعراوي واخوانه:الى(

 



٢٠٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

15195,31212 ١٥١٩٥،٣١٢١٢

In Classes 29,29 ٢٩،٢٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Yoplait Marques Internationales يوباليت ماركيس انترناشونالز :من

 

To: YOPLAIT MARQUES يوباليت ماركيز :الى

 



٢٠١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39445,39444 ٣٩٤٤٥،٣٩٤٤٤

In Classes 25,24 ٢٥،٢٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Ing Loro Piana & C Spa انج  لورو بيانا آند سي اس بي ايه:من

 

To: Loro Piana S.P.A. ايه. بي. لورو بيانا اس:الى .

 



٢٠٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

40182,40029 ٤٠١٨٢،٤٠٠٢٩

In Classes 3,3 ٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: SPARTAN CHEMICAL CO. شركة سبارتن الكيماوية :من

 

To: Spartan Modern Industry Co. م.م.شركة سبارتن الحديثة للصناعة ذ:الى

 



٢٠٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

71248,71068 ٧١٢٤٨،٧١٠٦٨

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Hindustan Pencils Limited هندوستان بينسلز ليمتد :من

 

To: Hindustan Pencils Private Limited هندوستان بينسلز برايفت ليمتد :الى

 



٢٠٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

105319,106206,106205,104986,104987 ١٠٥٣١٩،١٠٦٢٠٦،١٠٦٢٠٥،١٠٤٩٨٦،١٠٤٩٨٧

In Classes 17,17,17,17,17 ١٧،١٧،١٧،١٧،١٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Technoform Caprano und Brunnhofer GmbH & Co.

KG 

.كيه جي.تكنوفورم كابرانو آند برونهوفر جي ام بي اتش آند كو:من

 

To: Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH برونهوفر جي ام بي اتش+ تكنوفورم كابرانو :الى

 



٢٠٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18879,18878 ١٨٨٧٩،١٨٨٧٨

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: AIU Technology and Operations Management

Corporation 

ايه اي يو تيكنولوجي اند اوبريشينز مانجمينت كوربوريشن:من

 

To: ChartisTechnology and Operations Management

Corporation 

تشارتيس تيكنولوجي اند اوبريشينز مانجمينت كوربوريشن:الى

 



٢٠٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18878,18879 ١٨٨٧٨،١٨٨٧٩

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: American International Underwriters Corporation اميركان انترناشيونال انديررايترز كوربوريشن:من

 

To: AIU Technology and Operations Management

Corporation 

ايه اي يو تيكنولوجي اند اوبريشينز مانجمينت كوربوريشن:الى

 



٢٠٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

14315,45978 ١٤٣١٥،٤٥٩٧٨

In Classes 3,3 ٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Coty GmbH كوتي جي ام بي اتش :من

 

To: Coty Germany GmbH كوتي جيرماني جي ام بي اتش :الى

 



٢٠٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

104176,69264,68782,114341 ١٠٤١٧٦،٦٩٢٦٤،٦٨٧٨٢،١١٤٣٤١

In Classes 16,16,35,3 ١٦،١٦،٣٥،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Faris Al Ajlouni Company and his Partners. االستثمارية للفوط الصحية/شركة فارس العجلوني وشركاه:من

 

To: Mohammed and Kamel Alajlouni Company شركة محمد وكامل العجلوني :الى

 



٢٠٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

14315,45978 ١٤٣١٥،٤٥٩٧٨

In Classes 3,3 ٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Lancaster Group GmbH النكاستر جروب جي ام بي اتش :من

 

To: Coty Prestige Lancaster Group GmbH كوتي بريستيج النكاستر جروب جي ام بي اتش:الى

 



٢١٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

107666,107122 ١٠٧٦٦٦،١٠٧١٢٢

In Classes 35,35 ٣٥،٣٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Elsevier Properties S.A. السيفير بروبيريتيز اس ايه :من

 

To: Reed Elsevier Properties SA ريد السيفير بروبيريتيز اس ايه :الى

 



٢١١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68476,68475,68478,69353 ٦٨٤٧٦،٦٨٤٧٥،٦٨٤٧٨،٦٩٣٥٣

In Classes 3,3,3,3 ٣،٣،٣،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Cosmaline Industries S.A.L. ل.م.كوزمالين اندستريز ش:من .

 

To: Cosmaline  S.A.L. ل.م.كوزمالين  ش:الى .

 



٢١٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

111167,112510,112509,112508 ١١١١٦٧،١١٢٥١٠،١١٢٥٠٩،١١٢٥٠٨

In Classes 30,30,29,29 ٣٠،٣٠،٢٩،٢٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Al -Shoa'ibi & Al- Malahmeh Co. شركة الشعيبي والمالحمة :من

 

To: Mohammad Fathi & Ehab Al Malahmeh Co. تضامن(وايهاب المالحمه" محمد فتحي"شركة:الى(

 



٢١٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

91989,114387,114386,114388,118131,118134,118132,118133

,99449,97521,85945,85946,90025,91295,91294,90404,118135

,113806,113807,113808,91293,90734,91296,85943,85944,113

809,90405,91297,118484,118856,118483,114947,118855,118

485

٩١٩٨٩،١١٤٣٨٧،١١٤٣٨٦،١١٤٣٨٨،١١٨١٣١،١١٨١٣٤،١١٨١٣٢،١١٨١٣٣

٩٩٤٤٩،٩٧٥٢١،٨٥٩٤٥،٨٥٩٤٦،٩٠٠٢٥،٩١٢٩٥،٩١٢٩٤،٩٠٤٠٤،١١٨١٣٥،

١١٣٨٠٦،١١٣٨٠٧،١١٣٨٠٨،٩١٢٩٣،٩٠٧٣٤،٩١٢٩٦،٨٥٩٤٣،٨٥٩٤٤،١١٣،

٨٠٩،٩٠٤٠٥،٩١٢٩٧،١١٨٤٨٤،١١٨٨٥٦،١١٨٤٨٣،١١٤٩٤٧،١١٨٨٥٥،١١٨

٤٨٥

In Classes

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,

5,5,5

في االصناف

،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥

٥،٥،٥

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Tibotec Pharmaceuticals تابوتيك فارماسوتيكالس :من

 

To: Janssen R&D Ireland جانسن آر آند دي آيرلند :الى

 



٢١٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

50905,50904 ٥٠٩٠٥،٥٠٩٠٤

In Classes 2,7 ٢،٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Imaje Societe Anonyme سوسيتي انونيم(ايميج:من (

 

To: Markem-Image (SAS) اس ايه اس(ايميج -ماركيم:الى (

 



٢١٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

91989,91297,90405,113809,85944,85943,91296,90734,91293,

91294,91295,90025,85946,85945,97521,99449,90404,114947,

118135,113808,113807,113806,114387,114386,114388,11813

1,118134,118133,118132

،٩١٩٨٩،٩١٢٩٧،٩٠٤٠٥،١١٣٨٠٩،٨٥٩٤٤،٨٥٩٤٣،٩١٢٩٦،٩٠٧٣٤،٩١٢٩٣

،٩١٢٩٤،٩١٢٩٥،٩٠٠٢٥،٨٥٩٤٦،٨٥٩٤٥،٩٧٥٢١،٩٩٤٤٩،٩٠٤٠٤،١١٤٩٤٧

١١٨١٣٥،١١٣٨٠٨،١١٣٨٠٧،١١٣٨٠٦،١١٤٣٨٧،١١٤٣٨٦،١١٤٣٨٨،١١٨١٣

١،١١٨١٣٤،١١٨١٣٣،١١٨١٣٢

In Classes

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

في االصناف

٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Tibotec Pharmaceuticals  Ltd تابوتيك فارماسوتيكالس ليمتد :من .

 

To: Tibotec Pharmaceuticals تابوتيك فارماسوتيكالس :الى

 



٢١٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

45848,45240,53909,71889,68960,68959 ٤٥٨٤٨،٤٥٢٤٠،٥٣٩٠٩،٧١٨٨٩،٦٨٩٦٠،٦٨٩٥٩

In Classes 5,5,5,5,16,42 ٥،٥،٥،٥،١٦،٤٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Centocor Ortho Biotech Inc. سنتوكور اورثو بيوتيك انك :من

 

To: Janssen Biotech, Inc. جانسن بيوتيك، إنك:الى .

 



٢١٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name Amendments تغيير اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

94471,94472,94473,94474,94475 ٩٤٤٧١،٩٤٤٧٢،٩٤٤٧٣،٩٤٤٧٤،٩٤٤٧٥

In Classes 35,10,25,9,28 ٣٥،١٠،٢٥،٩،٢٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name قد غير اسمه

From: Bacou-Dalloz Europe دالـوز يوروب -بـاكو:من

 

To: Sperian Protection Europe سبيريان بروتكشن يوروب :الى

 



٢١٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67053 ٦٧٠٥٣

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: AMMAN, JORDAN االردن ،عمان:من

To: Sahab-Jordan االردن ،سحاب:الى

P.O. Box: (215) : (٢١٥)صندوق البريد

Postal Code: (11511) : (١١٥١١)الرمز البريدي

P.O. Box: (15) : ( ١٥)صندوق البريد

Postal Code: (11531) : ( ١١٥٣١)الرمز البريدي



٢١٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

40710 ٤٠٧١٠

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 305 Takano Ritto-Cho Kurita- Gun, shiga, Japan جون، شيغا، اليابان-كوريتا-تشو- تاكانو ريتو: ٣٠٥من

To: 305 Takano, Ritto- shi, Shiga, Japan شي، شيغا، اليابان-  تاكانو، ريتو: ٣٠٥الى



٢٢٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

13773 ١٣٧٧٣

In Class 14 ١٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 4 route de Florissant- Geneva جنيف - شارع دي فلوريسانت: ٤من

To: Avenue de Champel, 24, DUCHOSAL REVISION

FISCALITE FIDUCIAIRE SA, Geneva 

-، دوشوزال ريفيزيون فيسكاليتيه فيدوسيار اس أيه٢٤افنيو دي شامبيل :الى

جنيف



٢٢١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

2351 ٢٣٥١

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 22C LEVERKUSEN. BAYERWERK, GERMANY  س ليفركوزن مايرودك، المانيا: ٢٢من

To: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany ليفركوزين، المانيا٥١٣٧٣آلي، - ويلهيم -كيزر:الى 



٢٢٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

115867 ١١٥٨٦٧

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 13 rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg لوكسمبورغ-٢٥٤٠ رو إدوارد ستيشن، ال: ١٣من ،

To: 1 Allee Scheffer, L-2520, Luxembourg لوكسمبورغ-٢٥٢٠ آلي سشيفير، ال: ١الى ،



٢٢٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29010 ٢٩٠١٠

In Class 16 ١٦في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 37 rue Notre Dame, Luxembourg ريو نوتيردام لوكسمبورغ : ٣٧من 

To: Paget-Brown Trust Company Ltd, Boundary Hall,

Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-

1102, Cayman Islands 

.ب.براون ترست كومباني لمتد، باوندري هول، كريكت سكوير، ص-باجيت:الى

، جزر كيمان ١-١١٠٢، غراند كيمان، كيه واي١١١١



٢٢٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

40097 ٤٠٠٩٧

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 124 , HSIN MING RD. NEIFU DISTRICT, TAIPEI,

TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

الصين،مقاطعة نيفو تايبه تايوان، هسين مينغ رود : ١٢٤ ،من

To: No.3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, Taiwan

R.O.C. 

سي.او. ، تشونغ هوا رود ، هوكو ، هسينشو ، تايوان ، ار٣رقم:الى



٢٢٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

69445 ٦٩٤٤٥

In Class 9 ٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 9-1, Kanda Mitoshiro-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,

Japan 

كو، طوكيو، اليابان-شو، شايودا-، كاندا ميتوشيرو: ٩-١من

To: 12-1, Kanda Tsukasa-Machi 2-Chome, Chiyoda-Ku,

Tokyo, Japan 

كو، طوكيو، اليابان-شوم، شيودا٢-ماشي -، كاندا تسوكاسا: ١٢-١الى



٢٢٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

28133 ٢٨١٣٣

In Class 21 ٢١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 1-18-7, Hirai, Edogawa-Ku, Tokyo, Japan اليابان-كو، طوكيو- ايدوجاوا ، هيراي : ٧-١٨-١ ، من

To: 4-2-23, Hirai, Edogawa-Ku, Tokyo, Japan اليابان-كو، طوكيو- ايدوجاوا ،  هيراي : ٤-٢-٢٣الى



٢٢٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

63757 ٦٣٧٥٧

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: AMMAN, JORDAN االردن ،عمان:من

To: AMMAN, SAHAB, JORDAN سحاب،  االردن ،عمان:الى

P.O. Box: (215) : (٢١٥)صندوق البريد

Postal Code: (11511) : (١١٥١١)الرمز البريدي

P.O. Box: (15) : ( ١٥)صندوق البريد

Postal Code: (11531) : ( ١١٥٣١)الرمز البريدي



٢٢٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67971 ٦٧٩٧١

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 6500 International Parkway, Plano, Texas 75093,

USA 

، الواليات المتحدة٧٥٠٩٣ انترناشونال بارك واي، بالنو، تكساس: ٦٥٠٠من

االمريكية

To: 3701 W. Plano Parkway, Suite 200 Plano, Texas,

USA 75075 

 بالنو، تكساس، الواليات٢٠٠بالنو بارك واي، سويت.  دبليو: ٣٧٠١الى

٧٥٠٧٥ المتحدة االمريكية 



٢٢٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67970 ٦٧٩٧٠

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 6500 International Parkway, Plano, Texas 75093,

USA 

، الواليات المتحدة٧٥٠٩٣ انترناشونال بارك واي، بالنو، تكساس: ٦٥٠٠من

االمريكية

To: 3701 W. Plano Parkway, Suite 200 Plano, Texas,

USA 75075 

 بالنو، تكساس، الواليات٢٠٠بالنو بارك واي، سويت.  دبليو: ٣٧٠١الى

٧٥٠٧٥ المتحدة االمريكية 



٢٣٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68216 ٦٨٢١٦

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly Sur

Seine, France 

 نيويللي سور سين، فرنسا٩٢٢٠٠، بوليفارد دو بارك، : ٣٤/٢٨من

To: 7 AVENUE GEORGES V, 75008 PARIS, France باريس، فرنسا٧٥٠٠٨، ٥ افينيو جورج  : ٧الى 



٢٣١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

20087 ٢٠٠٨٧

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Koblenzerstrasse 112, Postfach 744 5300 Bonn

2-bad, Godesberg 1,Germany 

باد، جودسبيرج٢- بون٧٤٤،٥٣٠٠، بوستفاج١١٢كوبلينزيرشتراسيه :من

، المانيا ١

To: Otto-Von-Guericke-Str. 1, 53757 Sankt Augustin,

Germany 

 سانكيت اوجستين، المانيا٥٣٧٥٧، ١شتراسيه -جيوريك-فون-اوتو:الى



٢٣٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

6869 ٦٨٦٩

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington,

Delaware, United States of America (USA) 

 سيلفر سايد رود، ويلمينغتون، ديالوير ، الواليات٣٤١١كونكورد بالزا، :من

المتحدة االميركية 

To: One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,

Kentucky 42103, United States of America (USA) 

، الواليات٤٢١٠٣ون فروت اوف ذا لوم درايف، باولينغ جرين، كينتاكي:الى

المتحدة االميركية 



٢٣٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39489 ٣٩٤٨٩

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Postfach 1252, D-53730 St. Augustin, Germany سانت اوجستين، المانيا- ٥٣٧٣٠ ، دي١٢٥٢بوستفاج:من 

To: Otto-Von-Guericke-Str. 1, 53757 Sankt Augustin,

Germany 

 سانكيت اوجستين، المانيا٥٣٧٥٧، ١شتراسيه -جيوريك-فون-اوتو:الى



٢٣٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

69412 ٦٩٤١٢

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, Netherlands هولندا، لي اميرسفورت٤، ٣٨١٨ستيسشينبلين :من

To: Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, Netherlands ام اتش امرزفوورت، هولندا٣٨١١، ٧٧ستيشن سترات :الى 



٢٣٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

37844 ٣٧٨٤٤

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Via Dell'Annunciata 27,  20121 Milano, Italy ميالنو، ايطاليا٢٠١٢١، ٢٧فيا ديل أنونسياتا :من  

To: Viale Fulvio Testi 25, 20162 Milano, Italy ميالنو، ايطاليا٢٠١٦٢، ٢٥فيالي فولفيو تيستي :الى 



٢٣٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67656 ٦٧٦٥٦

In Class 12 ١٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: RUA SARMENTO LEITE N488, RIO GRANDE DO

SUL 

، كاكسياس دو سول ريو جراند دو سول٤٨٨روا سارمينتو، ليت رقم:من

To: Rod. RS 122 - Km 66 - No. 10945, Caxias do Sul -

RS - Brasil, CEP 95115-970 

آر-، كاكسياس دو سول١٠٩٤٥رقم٦٦-كيه ام ١٢٢- آر اس .رود:الى

٩٥١١٥-٩٧٠ البرازيل، سيب - اس 



٢٣٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

9729 ٩٧٢٩

In Class 7 ٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 8-2-1, Kokuryo-machis, Chofu-Shi, Tokyo,

Japan 

ماشي، شوفوشي، طوكيو، اليابان- ، كوكوريو: ٨ - ٢- ١من

To: 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551,

JAPAN 

، اليابان٢٠٦- ٨٥٥١شي، طوكيو-، تسوروماكي، تاما : ٢ - ١١ - ١الى



٢٣٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

19291 ١٩٢٩١

In Class 9 ٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 54, Rue La Boetie, 75008 Paris France باريس فرنسا٧٥٠٠٨، رو ال بوتيه، : ٥٤من 

To: 3 avenue Octave Greard, 75007 Paris France  باريس، فرنسا٧٥٠٠٧ افينيو اوكتافي جريارد، : ٣الى



٢٣٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

69441 ٦٩٤٤١

In Class 10 ١٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: NY VESTERGARDSVEJ 25, DK-3500 VAERLOSE,

DENMARK

 فاريلوز، الدنمارك-٣٥٠٠، دي كي٢٥ان واي فيسترجاردسفيج:من

To: Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark لينجي، الدنمارك- ٣٥٤٠، دي كيه٦نيمويلفيج:الى 



٢٤٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

114594 ١١٤٥٩٤

In Class 43 ٤٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 19721 Macarthur Blvd. #210 , Irvine, CA 92612,

USA 

،٩٢٦١٢ ايرفين، سي ايه ٢١٠ ماكارثر بوليفارد، رقم : ١٩٧٢١من

الواليات المتحدة االمريكية 

To: 3300 IRVINE AVE.#255, NEWPORT BEACH,

CALIFORNIA 92660, USA 

،٩٢٦٦٠، نيوبورت بيتش، كاليفورنيا٢٥٥ ايرفين افنيو رقم : ٣٣٠٠الى

الواليات المتحدة االمريكية 



٢٤١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68579 ٦٨٥٧٩

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Rua dos Ferreiros , 260 Funchal ( Madeira),

Portugal 9000-082

٩٠٠٠- ٠٨٢، برتغال)ماديرا(  ، فنشال ٢٦٠رو دو فيريروس :من

To: Praca Severiano Ferraz, 258, 9000-082, Funchal (

Madeira), Portugal 

، البرتغال)ماديريا( فونشال٩٠٠٠-٠٨٢، ٢٥٨براكا سيفيريانو فيراز، :الى



٢٤٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39879 ٣٩٨٧٩

In Class 5 ٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: D-51368 Leverkusen, Bayrweak, Germany المانيا،بايرويرك،  ليفيركوزن- ٥١٣٦٨دي:من

To: Kaiser- Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany المانيا،  ليفركوزن٥١٣٧٣آلي، -ويلهيلم-كايسير:الى



٢٤٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

121893 ١٢١٨٩٣

In Class 9 ٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: St.James Court, Great Park Road, Almondsbury

Park, Bradley Stoke, Bristol , U.K.

سانت، جيمس كورت، جريت بارك رود ، الموندسبري بارك، برادلي ستوك:من

بريستول ، المملكة المتحدة

To: 3 More London Riverside, London, England, SE1

2AQ 

 ايه كيو١  ٢ مور لندن ريفيرسايد، لندن، انجلترا، اس اي: ٣الى



٢٤٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

79597 ٧٩٥٩٧

In Class 42 ٤٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 4200 Wackenhut Dr. Palm Beach, Gardens, FL

33410, USA

، الواليات المتحدة االمريكية٣٣٤١٠بالم بيتشن جاردنز، اف ال.دي آر:من

To:  1395 University Blvd, Jupiter, FL 33458, USA USA ، الواليات المتحدة٣٣٤٥٨ يونيفيرسيتي  بوليفارد، جوبيتر، اف ال: ١٣٩٥الى

االمريكية



٢٤٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68669 ٦٨٦٦٩

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL The

Netherlands

 بي اي مايبل هولندا١٤٢ ٧٩٤٣٠بالنكشتاين :من

To: Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT The

Netherlands

 لي أميرسفورت، هولندا٣٨١٨، ٤ستيشينزبلين :الى



٢٤٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

69057 ٦٩٠٥٧

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 685 Market Street, San Francisco, California

U.S.A. 

 ماركيت ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة: ٦٨٥من

االمريكية

To: 225 Bush Street, San Francisco, California, U.S.A. بوش ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة: ٢٢٥الى 

االميركية



٢٤٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

7267 ٧٢٦٧

In Class 1 ١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 8, Kyobashi 2-chome, Chu-ku, Tokyo, Japan كو، طوكيو، اليابان- تشوم، شو ٢ - ، كيوباشي، : ٨من

To: 1-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo

100-8253, Japan 

، اليابان١٠٠-٨٢٥٣كيو، طوكيو-تشوم، تشيودا١-، ماريونوشي : ١-١الى



٢٤٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

6820 ٦٨٢٠

In Class 3 ٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Z.I. de la Ballastiere Rue des Dagueys-33500

LIBOURNE, France 

 ليبورن، فرنسا- ٣٣٥٠٠ال بالستيريه رو ديه داجوس.أي.زد:من

To: Place de la Gare Tour TGV 37700 SAINT PIERRE DES

CORPS, France 

 سانت بيري ديس كوربس،٣٧٧٠٠بليس دي  ال جاري تور  تي جي في:الى

فرنسا



٢٤٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

31876 ٣١٨٧٦

In Class 31 ٣١في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des

Moines, Iowa 50309, United States of America (USA) 

،٥٠٣٠٩ لوكاست ستريت، دس موينز، أيوا ٤٠٠ كابيتال سكوير، : ٧٠٠من

الواليات المتحدة االميركية 

To: 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston,

IA 50131-1014, United States of America (USA) 

، جونستون، ايوا.  ١٠١٤ب. ان دي افينيو، ص. ٦٢دبليو. ان: ٧١٠٠الى

، الواليات المتحدة االميركية ٥٠١٣١-١٠١٤



٢٥٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

38976 ٣٨٩٧٦

In Class 25 ٢٥في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 1412 Oakbrook Drive, Suite 100, Norcross,

Georgia 30093, United States of America (USA) 

 ،٣٠٠٩٣، نوركروس، جورجيا١٠٠ اواكبروك درايف، سويت : ١٤١٢من

الواليات المتحدة االميركية 

To: 1346 Oakbrook Drive, Suite 170, Norcross, Georgia

30093, United States of America (USA) 

،٣٠٠٩٣، نوركروس، جورجيا١٧٠ اواكبروك درايف، سويت : ١٣٤٦الى

الواليات المتحدة االميركية 



٢٥١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

86642 ٨٦٦٤٢

In Class 7 ٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Lianyi Village, Keyan Street, Shaoxing County,

Zhejiang Province, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA 

لياني فيليدنج، كايان ستريت شاوكسينغ كاونتي، زهيجيانغ بروفنس،:من

جمهورية الصين الشعبية 

To: YUZHU VILLAGE, KEYAN STREET, SHAOXING

COUNTY. ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE`S REPUBLIC OF

CHINA 

يوزهو فيلليج، كيان ستريت، شاوكسينج كاونتي، زهيجيانغ بروفنس،:الى

جمهورية الصين الشعبية 



٢٥٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67051,67056,67055,67052,67054 ٦٧٠٥١،٦٧٠٥٦،٦٧٠٥٥،٦٧٠٥٢،٦٧٠٥٤

In Classes 30,30,29,30,29 ٣٠،٣٠،٢٩،٣٠،٢٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: AMMAN, JORDAN االردن ،عمان:من

To: Sahab-Jordan االردن ،سحاب:الى

P.O. Box: (215) : (٢١٥)صندوق البريد

Postal Code: (11511) : (١١٥١١)الرمز البريدي

P.O. Box: (911334) : ( ٩١١٣٣٤)صندوق البريد

Postal Code: (11191) : ( ١١١٩١)الرمز البريدي



٢٥٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29162,29164,29161,29163 ٢٩١٦٢،٢٩١٦٤،٢٩١٦١،٢٩١٦٣

In Classes 2,19,17,1 ٢،١٩،١٧،١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 285 Long Acre; Nechells; Birmingham B7 5JR,

England 

 جيه آر، انجلترا٧  ٥ لونغ اكر، نيشسيلز بيرمنغهام بي: ٢٨٥من

To: 4th Floor, 40A Dover Street, London W1S  4NW,

England 

 ان دبليو، انجلترا٤ اس ١ ايه دوفر ستريت، لندن دبليو٤٠، ٤الطابق:الى



٢٥٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

6944,6945,6946 ٦٩٤٤،٦٩٤٥،٦٩٤٦

In Classes 1,2,25 ١،٢،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 22C LEVERKUSEN. BAYERWERK, GERMANY بايرويرك، المانيا. سي ليفركوسين: ٢٢من

To: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany ليفيركوزين، المانيا٥١٣٧٣آلي، - ويلهيلم -كايسر:الى 



٢٥٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

68583,68584,68585,116974,68581,68582,68580,116975,1180

08

٦٨٥٨٣،٦٨٥٨٤،٦٨٥٨٥،١١٦٩٧٤،٦٨٥٨١،٦٨٥٨٢،٦٨٥٨٠،١١٦٩٧٥،١١٨٠

٠٨

In Classes 29,30,42,43,30,42,29,43,43 ٢٩،٣٠،٤٢،٤٣،٣٠،٤٢،٢٩،٤٣،٤٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Suite1, 17 Sie A. BARTOLO Street, Ta'xbiey, Malta بارتولو ستريت، تاكسبي، مالطا.  سي ايه١،١٧سويت:من

To: Suite 1, Level 2, TG Complex Mriehel, Malta تي جي كومبليكس ميريهيل، مالطا٢، ليفل ١سويت:الى ،



٢٥٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

53133,59023,59025,14904,60177,59017,59019,53129,53131,2

9011,59024,59018,73992,63867,59021,59026,53322,53130,53

132,53128,53127,24775

٥٣١٣٣،٥٩٠٢٣،٥٩٠٢٥،١٤٩٠٤،٦٠١٧٧،٥٩٠١٧،٥٩٠١٩،٥٣١٢٩،٥٣١٣١،٢

٩٠١١،٥٩٠٢٤،٥٩٠١٨،٧٣٩٩٢،٦٣٨٦٧،٥٩٠٢١،٥٩٠٢٦،٥٣٣٢٢،٥٣١٣٠،٥٣

١٣٢،٥٣١٢٨،٥٣١٢٧،٢٤٧٧٥

In Classes

16,42,42,16,42,42,42,16,16,16,42,42,42,42,42,42,16,16,16,1

6,16,16

في االصناف

١٦،٤٢،٤٢،١٦،٤٢،٤٢،٤٢،١٦،١٦،١٦،٤٢،٤٢،٤٢،٤٢،٤٢،٤٢،١٦،١٦،١٦،١

٦،١٦،١٦

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 200 West Madison Street, Suite 4300, Chicago,

Illinois 60606, USA 

، شيكاغو، اللينويز٤٣٠٠ ويست ماديسون ستريت، سويت:  ٢٠٠من

، الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٦٠٦

To: 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606,

USA 

، الواليات٦٠٦٠٦ فلور، شيكاغو، اللينويز١٤واكير درايف، . اس: ٧١الى

المتحدة االمريكية 



٢٥٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

29318,29832 ٢٩٣١٨،٢٩٨٣٢

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Via Carnia No. 26 20132 Milano, Italy ميالنو، ايطاليا٢٦- ٢٠١٣٢فيا كارنيا  نمبر :من 

To:  Via Walter Tobagi, 8 Peschiera Borromeo (MI), Italy ايطاليا)آم اي( بيستشيرا  بوروميو٨فيا والتر توباجي، :الى ،



٢٥٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

14112,14900,111104,76639,77766,12216,73393,110394,5253

9,13167,93570,13165,15752,19071,24885,14899,60405,17533

,70073,73397,15794,74893,85417,12706,73396,85445,25427,

117457,26625,85436,65050,103932,13166,76506,61010,9357

1,101379,102277,52253,22334,15795,49581,83603

١٤١١٢،١٤٩٠٠،١١١١٠٤،٧٦٦٣٩،٧٧٧٦٦،١٢٢١٦،٧٣٣٩٣،١١٠٣٩٤،٥٢٥٣

٩،١٣١٦٧،٩٣٥٧٠،١٣١٦٥،١٥٧٥٢،١٩٠٧١،٢٤٨٨٥،١٤٨٩٩،٦٠٤٠٥،١٧٥٣٣

،٧٠٠٧٣،٧٣٣٩٧،١٥٧٩٤،٧٤٨٩٣،٨٥٤١٧،١٢٧٠٦،٧٣٣٩٦،٨٥٤٤٥،٢٥٤٢٧،

١١٧٤٥٧،٢٦٦٢٥،٨٥٤٣٦،٦٥٠٥٠،١٠٣٩٣٢،١٣١٦٦،٧٦٥٠٦،٦١٠١٠،٩٣٥٧

١،١٠١٣٧٩،١٠٢٢٧٧،٥٢٢٥٣،٢٢٣٣٤،١٥٧٩٥،٤٩٥٨١،٨٣٦٠٣

In Classes

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

في االصناف

،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥

٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥،٥

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 22 Rue Garnier , 92200 Neuilly- Sur- Seine,

France

سين، فرنسا-سور- نيوللي ٩٢٢٠٠ رو غارنيير، : ٢٢من

To: 50 Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, France سورين سيدكس، فرنسا٩٢٢٨٤ شارع كارنو : ٥٠الى 



٢٥٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

96396,96394,96395 ٩٦٣٩٦،٩٦٣٩٤،٩٦٣٩٥

In Classes 42,9,38 ٤٢،٩،٣٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Arthur Cox Building , Earlsfort Terrace,  Dublin 2-

Ireland

ايرلندا٢-ارثور كوكس بيلدينج ، ايرلسفورت تيراكي، دابلن:من

To: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ايرلندا٢ سير جون روجيرسونز كواي، دبلين: ٧٠الى ،



٢٦٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

79017,28347 ٧٩٠١٧،٢٨٣٤٧

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 22 rue Garnier 92200 Neuilly- Sur- Seine, France سين، فرنسا-سور- نويللي٩٢٢٠٠ رو غارنير، : ٢٢من

To: 50 Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, France سورين سيدكس، فرنسا٩٢٢٨٤ شارع كارنو : ٥٠الى 



٢٦١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

60128,36777,85279,58853,58787,81083,81088,81780,81776,8

4962,84634,84963,81789,81788,81787,81778,81777,58854,81

783,81790,81508

٦٠١٢٨،٣٦٧٧٧،٨٥٢٧٩،٥٨٨٥٣،٥٨٧٨٧،٨١٠٨٣،٨١٠٨٨،٨١٧٨٠،٨١٧٧٦،٨

٤٩٦٢،٨٤٦٣٤،٨٤٩٦٣،٨١٧٨٩،٨١٧٨٨،٨١٧٨٧،٨١٧٧٨،٨١٧٧٧،٥٨٨٥٤،٨١

٧٨٣،٨١٧٩٠،٨١٥٠٨

In Classes

18,25,25,25,18,9,14,42,42,18,25,42,18,25,25,18,42,25,18,25

,42

في االصناف

١٨،٢٥،٢٥،٢٥،١٨،٩،١٤،٤٢،٤٢،١٨،٢٥،٤٢،١٨،٢٥،٢٥،١٨،٤٢،٢٥،١٨،٢٥

٤٢،

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,

Wilmington, Delaware 19801, United States of America

(USA) 

، ويلمينغتون، ديالوير٧٠٠ ويست نينث ستريت بالزا، سويت: ٢٠٠من

، الواليات المتحدة االميركية ١٩٨٠١

To: 1007 Orange Street , Suite 225, Wilmington,

Delaware 19801, United States of America (USA) 

،١٩٨٠١، ويلمينغتون، ديالوير٢٢٥ اورانج ستريت، سويت : ١٠٠٧الى

الواليات المتحدة االميركية 



٢٦٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

76278,81544 ٧٦٢٧٨،٨١٥٤٤

In Classes 35,36 ٣٥،٣٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 6 rue Adolphe Fischer, L- 1520 Luxembourg لوكسمبورغ- ١٥٢٠ ريو ادولف فيشر، ال : ٦من 

To: Paget-Brown Trust Company Ltd, Boundary Hall,

Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-

1102, Cayman Islands 

.ب.براون ترست كومباني لمتد، باوندري هول، كريكت سكوير، ص-باجيت:الى

، جزر كيمان ١-١١٠٢، غراند كيمان، كيه واي١١١١



٢٦٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18232,18233,18235 ١٨٢٣٢،١٨٢٣٣،١٨٢٣٥

In Classes 1,2,4 ١،٢،٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Savoy Tower, 77 Renfrew Street, Glasgow, G2

2BY,  Scotland, United Kingdom 

 بي واي، اسكتلندا،٢ ٣جي/ رينفرو ستريت، جىسجو٧٧سافوري تاور، :من

المملكة المتحدة 

To: 1 Royal Bank Place, Buchanan Street, Glasgow,

Scotland G1 3AA, United Kingdom 

 ايه١ ٣ رويال بانك بليس، بوشنان ستريت، غالسجو، اسكتلندا، جي:  ١الى

ايه، المملكة المتحدة 



٢٦٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

97685,58798,97674,119937,97317 ٩٧٦٨٥،٥٨٧٩٨،٩٧٦٧٤،١١٩٩٣٧،٩٧٣١٧

In Classes 35,43,43,44,41 ٣٥،٤٣،٤٣،٤٤،٤١في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 2, Rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, France فرنسا، ايفري، ٩١٠٠٠ رو دي ال ماري نيوفي: ٢من

To: 110 Avenue de France, 75013 Paris, France باريس، فرنسا٧٥٠١٣ أفينيو دي فرانس، : ١١٠الى 



٢٦٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

8919,68071,68075,66452,66474 ٨٩١٩،٦٨٠٧١،٦٨٠٧٥،٦٦٤٥٢،٦٦٤٧٤

In Classes 4,37,4,42,37 ٤،٣٧،٤،٤٢،٣٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: George House, 50 George Square, Glasgow,United

Kingdom 

 جورج هاوس، جورج سكوير، جالسغو، المملكة المتحدة: ٥٠من

To: 1 Royal Bank Place, Buchanan Street, Glasgow,

Scotland G1 3AA, United Kingdom 

 ايه١ ٣ رويال بانك بليس، بوشنان ستريت، غالسجو، اسكتلندا، جي:  ١الى

ايه، المملكة المتحدة 



٢٦٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

119943,97006,97008,64411,58951,58950,112139,58949,9702

1,94685,94684,59687,59185,59369,120391,94683,116692,119

945,119820,59184,59186,120401,120400,120355,120376,119

819,120354,119946

١١٩٩٤٣،٩٧٠٠٦،٩٧٠٠٨،٦٤٤١١،٥٨٩٥١،٥٨٩٥٠،١١٢١٣٩،٥٨٩٤٩،٩٧٠٢

١،٩٤٦٨٥،٩٤٦٨٤،٥٩٦٨٧،٥٩١٨٥،٥٩٣٦٩،١٢٠٣٩١،٩٤٦٨٣،١١٦٦٩٢،١١٩

٩٤٥،١١٩٨٢٠،٥٩١٨٤،٥٩١٨٦،١٢٠٤٠١،١٢٠٤٠٠،١٢٠٣٥٥،١٢٠٣٧٦،١١٩

٨١٩،١٢٠٣٥٤،١١٩٩٤٦

In Classes

44,39,16,43,43,43,43,43,43,16,43,43,43,43,43,36,43,44,44,4

4,42,35,43,43,35,44,35,43

في االصناف

٤٤،٣٩،١٦،٤٣،٤٣،٤٣،٤٣،٤٣،٤٣،١٦،٤٣،٤٣،٤٣،٤٣،٤٣،٣٦،٤٣،٤٤،٤٤،٤

٤،٤٢،٣٥،٤٣،٤٣،٣٥،٤٤،٣٥،٤٣

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 2 Rue De La Mare Neuve 91000 Evry, France  ايفري ، فرنسا٩١٠٠٠ ريو دي ال ماري نيوفي، : ٢من

To: 110 Avenue de France, 75013 Paris, France باريس، فرنسا٧٥٠١٣ أفينيو دي فرانس، : ١١٠الى 



٢٦٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18781,46169,46166 ١٨٧٨١،٤٦١٦٩،٤٦١٦٦

In Classes 25,25,18 ٢٥،٢٥،١٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 300 Delaware Avenue, Suite 534, Wilmington,

Delaware 19801-1622, USA 

١٩٨٠١- ١٦٢٢، ويلمنغتون، ديالوير٥٣٤ ديالوير أفنيو، سويت : ٣٠٠من

، الواليات المتحدة االمريكية 

To: 1007 Orange Street, Ste. 225 Wilmington Delaware,

19801,  USA

،١٩٨٠١، ويلمنغتون، ديالوير٢٢٥ أورنج ستريت سويت : ١٠٠٧الى

الواليات المتحدة االمريكية 



٢٦٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

80204,80205,80737,50188,22634 ٨٠٢٠٤،٨٠٢٠٥،٨٠٧٣٧،٥٠١٨٨،٢٢٦٣٤

In Classes 18,25,35,25,3 ١٨،٢٥،٣٥،٢٥،٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,

Wilmington, Delaware 19801, USA

، ويلمنغتون ديالوير٧٠٠ ويست ناينث ستريت بالزا، سويت: ٢٠٠من

، الواليات المتحدة االمريكية١٩٨٠١

To: 1007 Orange Street, Ste. 225 Wilmington Delaware,

19801,  USA

،١٩٨٠١، ويلمنغتون، ديالوير٢٢٥ أورنج ستريت سويت : ١٠٠٧الى

الواليات المتحدة االمريكية 



٢٦٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

76643,37072,62859,75681,63562 ٧٦٦٤٣،٣٧٠٧٢،٦٢٨٥٩،٧٥٦٨١،٦٣٥٦٢

In Classes 42,4,4,4,4 ٤٢،٤،٤،٤،٤في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Burnside Road, Farburn Industrial Estate Dyce,

Aberdeen AB21 7PB,  Scotland, United Kingdom 

 بـي٢١  ٧برنسايد رود، فاربيرن اندستريال استيت دايسن، ابردين ايه بي:من

بي، اسكتلندا، المملكة المتحدة 

To: 1 Royal Bank Place, Buchanan Street, Glasgow,

Scotland G1 3AA, United Kingdom 

 ايه١ ٣ رويال بانك بليس، بوشنان ستريت، غالسجو، اسكتلندا، جي:  ١الى

ايه، المملكة المتحدة 



٢٧٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39473,39472 ٣٩٤٧٣،٣٩٤٧٢

In Classes 7,12 ٧،١٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 2-6, Kudan-Kita, 4-Chome, Chiyoda Ku, Tokyo,

Japan 

كو، طوكيو، اليابان-تشوم،تشيودا٤-كيتا، - ، كودان: ٢-٦من

To: 5-12-10, Honmachi-Higashi, Chuo-ku, Saitama

City, Saitama, Japan 

كو، سايتاما سيتي ، سايتاما ،-هيجاشي، شو- ، هونماشي: ٥- ١٢- ١٠الى

اليابان 



٢٧١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

38337,38304 ٣٨٣٣٧،٣٨٣٠٤

In Classes 18,25 ١٨،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Via Cerodolo, 3- Bologna, Italy بولونا، ايطاليا ٣- فيا سيرودلو، :من

To: Via Larga, 31-Bologna, Italy بولونا، ايطاليا ٣١- فيا الرجا،:الى



٢٧٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

47792,38396 ٤٧٧٩٢،٣٨٣٩٦

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Navy Yard Corporate Center, One Crescent Drive,

Suite 400, Philadelphia, Pennsylvania 19112, United

States of America (USA) 

، فيالدلفيا،٤٠٠نيفي يارد كوربوريت سينتر، ون كريسينت درايف، سويت:من

، الواليات المتحدة االميركية ١٩١١٢بنسلفانيا 

To: 1350 Edgmont Avenue, Suite 2300 Chester,

Pennsylvania 19013, United States of America (USA) 

،١٩٠١٣بنسلفانيا، شيستير٢٣٠٠ ايدجمونت افينيو، سويت : ١٣٥٠الى

الواليات المتحدة االميركية 



٢٧٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

74669,40659,116878,102768,103045,115994,101970,117324,

118057,117323,103044,115029,117192,77670,77669,118059,

81036,116906,62007,103104,64884,112909,98162,100720,11

5011,74578,77667,97237,81025,77673,81107,40661,62000,81

632,81317,62012,83909,81315,62013,97236,64883,61999,115

992,53727,81316,51709,112676,77666,120782,117438,12079

9,116880,117327,51708,116907,117442,117328,62543,62545,

40660,51707,62005,112907,120805,62014,62542,83621,8362

3,98404,102580,62006,62544,64881,64882,77672,83622,6200

1,81026,77668,117325,112908,120798,112922,120814,12081

3,107659,107676,64928,81028,115990,62002,80701,77675,11

5012,115988,116882,81023,62003,117191,115993,116881,81

108,81043,117434,81024,116879,117326,117436,117435,112

670,112799,115010,116036,116037,115989,117439,120804,1

02476,109693,77671,112669,81027,77664,62011,62010,6200

9,115991,62008,112910,117437,62004,81042,81041,77674,77

665,117322,117440,109691,109692,117193,118058,117441,1

17194,120800

،٧٤٦٦٩،٤٠٦٥٩،١١٦٨٧٨،١٠٢٧٦٨،١٠٣٠٤٥،١١٥٩٩٤،١٠١٩٧٠،١١٧٣٢٤

،١١٨٠٥٧،١١٧٣٢٣،١٠٣٠٤٤،١١٥٠٢٩،١١٧١٩٢،٧٧٦٧٠،٧٧٦٦٩،١١٨٠٥٩

٨١٠٣٦،١١٦٩٠٦،٦٢٠٠٧،١٠٣١٠٤،٦٤٨٨٤،١١٢٩٠٩،٩٨١٦٢،١٠٠٧٢٠،١١

٥٠١١،٧٤٥٧٨،٧٧٦٦٧،٩٧٢٣٧،٨١٠٢٥،٧٧٦٧٣،٨١١٠٧،٤٠٦٦١،٦٢٠٠٠،٨١

٦٣٢،٨١٣١٧،٦٢٠١٢،٨٣٩٠٩،٨١٣١٥،٦٢٠١٣،٩٧٢٣٦،٦٤٨٨٣،٦١٩٩٩،١١٥

٩٩٢،٥٣٧٢٧،٨١٣١٦،٥١٧٠٩،١١٢٦٧٦،٧٧٦٦٦،١٢٠٧٨٢،١١٧٤٣٨،١٢٠٧٩

،٩،١١٦٨٨٠،١١٧٣٢٧،٥١٧٠٨،١١٦٩٠٧،١١٧٤٤٢،١١٧٣٢٨،٦٢٥٤٣،٦٢٥٤٥

٤٠٦٦٠،٥١٧٠٧،٦٢٠٠٥،١١٢٩٠٧،١٢٠٨٠٥،٦٢٠١٤،٦٢٥٤٢،٨٣٦٢١،٨٣٦٢

٣،٩٨٤٠٤،١٠٢٥٨٠،٦٢٠٠٦،٦٢٥٤٤،٦٤٨٨١،٦٤٨٨٢،٧٧٦٧٢،٨٣٦٢٢،٦٢٠٠

١،٨١٠٢٦،٧٧٦٦٨،١١٧٣٢٥،١١٢٩٠٨،١٢٠٧٩٨،١١٢٩٢٢،١٢٠٨١٤،١٢٠٨١

٣،١٠٧٦٥٩،١٠٧٦٧٦،٦٤٩٢٨،٨١٠٢٨،١١٥٩٩٠،٦٢٠٠٢،٨٠٧٠١،٧٧٦٧٥،١١

٥٠١٢،١١٥٩٨٨،١١٦٨٨٢،٨١٠٢٣،٦٢٠٠٣،١١٧١٩١،١١٥٩٩٣،١١٦٨٨١،٨١

١٠٨،٨١٠٤٣،١١٧٤٣٤،٨١٠٢٤،١١٦٨٧٩،١١٧٣٢٦،١١٧٤٣٦،١١٧٤٣٥،١١٢

٦٧٠،١١٢٧٩٩،١١٥٠١٠،١١٦٠٣٦،١١٦٠٣٧،١١٥٩٨٩،١١٧٤٣٩،١٢٠٨٠٤،١

٠٢٤٧٦،١٠٩٦٩٣،٧٧٦٧١،١١٢٦٦٩،٨١٠٢٧،٧٧٦٦٤،٦٢٠١١،٦٢٠١٠،٦٢٠٠

٩،١١٥٩٩١،٦٢٠٠٨،١١٢٩١٠،١١٧٤٣٧،٦٢٠٠٤،٨١٠٤٢،٨١٠٤١،٧٧٦٧٤،٧٧

٦٦٥،١١٧٣٢٢،١١٧٤٤٠،١٠٩٦٩١،١٠٩٦٩٢،١١٧١٩٣،١١٨٠٥٨،١١٧٤٤١،١

١٧١٩٤،١٢٠٨٠٠

In Classes

9,9,44,9,38,44,38,38,38,36,9,9,35,38,42,42,9,36,16,42,25,42

,36,37,41,38,38,36,38,38,9,9,18,9,42,18,42,38,25,36,16,16,4

1,9,41,9,38,42,42,41,41,41,9,9,9,35,36,18,28,9,9,25,9,41,28

,16,35,42,9,42,28,25,18,28,42,35,25,42,41,9,36,38,35,38,37,

9,38,9,42,38,28,38,42,42,36,38,41,18,9,42,39,9,38,36,41,42,

38,38,37,44,35,38,9,35,37,44,9,38,42,41,44,38,38,16,28,25,

39,18,36,39,16,41,42,41,41,38,9,38,41,36,41,42,37,42

في االصناف

٩،٩،٤٤،٩،٣٨،٤٤،٣٨،٣٨،٣٨،٣٦،٩،٩،٣٥،٣٨،٤٢،٤٢،٩،٣٦،١٦،٤٢،٢٥،٤٢

٣٦،٣٧،٤١،٣٨،٣٨،٣٦،٣٨،٣٨،٩،٩،١٨،٩،٤٢،١٨،٤٢،٣٨،٢٥،٣٦،١٦،١٦،٤،

١،٩،٤١،٩،٣٨،٤٢،٤٢،٤١،٤١،٤١،٩،٩،٩،٣٥،٣٦،١٨،٢٨،٩،٩،٢٥،٩،٤١،٢٨

،١٦،٣٥،٤٢،٩،٤٢،٢٨،٢٥،١٨،٢٨،٤٢،٣٥،٢٥،٤٢،٤١،٩،٣٦،٣٨،٣٥،٣٨،٣٧،

،٩،٣٨،٩،٤٢،٣٨،٢٨،٣٨،٤٢،٤٢،٣٦،٣٨،٤١،١٨،٩،٤٢،٣٩،٩،٣٨،٣٦،٤١،٤٢

،٣٨،٣٨،٣٧،٤٤،٣٥،٣٨،٩،٣٥،٣٧،٤٤،٩،٣٨،٤٢،٤١،٤٤،٣٨،٣٨،١٦،٢٨،٢٥

٣٩،١٨،٣٦،٣٩،١٦،٤١،٤٢،٤١،٤١،٣٨،٩،٣٨،٤١،٣٦،٤١،٤٢،٣٧،٤٢

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: St. James Court, Great Park Road, Almondsbury

Park, Bradley, Stoke, Bristol, UK

سانت جيمس كورت، جريت بارك رود، الموندسبري بارك، برادلي ستوك،:من

بريستول، المملكة المتحدة

To: 3 More London Riverside, London, England, SE1

2AQ 

 ايه كيو١  ٢ مور لندن ريفيرسايد، لندن، انجلترا، اس اي: ٣الى



٢٧٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

15527,15533,15529 ١٥٥٢٧،١٥٥٣٣،١٥٥٢٩

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Koblenzerstrasse 112, Postfach 744, 5300 Bonn

2-bad, Godesberg 1, Germany 

باد، جودسبيرج٢- بون٧٤٤،٥٣٠٠، بوستفاج١١٢كوبلينزيرشتراسيه :من

، المانيا ١

To: Otto-Von-Guericke-Str. 1, 53757 Sankt Augustin,

Germany 

 سانكيت اوجستين، المانيا٥٣٧٥٧، ١شتراسيه -جيوريك-فون-اوتو:الى



٢٧٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

60109,22209,22210,17842,16849,22777,12869,17839,10771 ٦٠١٠٩،٢٢٢٠٩،٢٢٢١٠،١٧٨٤٢،١٦٨٤٩،٢٢٧٧٧،١٢٨٦٩،١٧٨٣٩،١٠٧٧١

In Classes 42,25,25,25,25,25,25,25,25 ٤٢،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne,

Switzerland 

 لوزاني، سويسرا١٠٠٧، ٧٠أفينيو دي روديني :من

To: 123 avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

Luxembourg 

 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ-٢٥٥١ أفينيو دو اكس سيبتيمبر، ال: ١٢٣الى



٢٧٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39082,39724,19312,19311,19310 ٣٩٠٨٢،٣٩٧٢٤،١٩٣١٢،١٩٣١١،١٩٣١٠

In Classes 29,30,32,30,29 ٢٩،٣٠،٣٢،٣٠،٢٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 6 Concourse Parkway Atlanta, Georgia 30328,

USA. 

، الواليات المتحدة٣٠٣٢٨ كونكورس باركواي اطلنطا، جورجيا: ٦من

االمريكية

To: 400 Perimeter Center Terrace, Suite 1000, Atlanta,

Georgia 30346, USA

،٣٠٣٤٦، أتالنتا، جورجيا١٠٠٠ بيريميتر سنتر تيراس، سويت: ٤٠٠الى

الواليات المتحدة االمريكية



٢٧٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

121127,121231,121232,121233,121128,121129 ١٢١١٢٧،١٢١٢٣١،١٢١٢٣٢،١٢١٢٣٣،١٢١١٢٨،١٢١١٢٩

In Classes 9,9,7,11,11,7 ٩،٩،٧،١١،١١،٧في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From:  1/7, Ram Kishore Road, Civil Lines, New Delhi -

110054 

- ١١٠٠٥٤، رام كيشور رود، سيفيل  الينز، نيو دلهي:  ٧/١من

To: 1 Raj Narain Marg, Civil Lines, New Delhi - 110054 - ١١٠٠٥٤، راج نارين مارج، سيفل  الينز، نيو ديلهي: ١الى



٢٧٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

92247,103867,102967,103648,102374,102160,91524,91526,9

1525,91527,102973

٩٢٢٤٧،١٠٣٨٦٧،١٠٢٩٦٧،١٠٣٦٤٨،١٠٢٣٧٤،١٠٢١٦٠،٩١٥٢٤،٩١٥٢٦،٩

١٥٢٥،٩١٥٢٧،١٠٢٩٧٣

In Classes 35,43,36,43,42,36,42,41,36,39,36 ٣٥،٤٣،٣٦،٤٣،٤٢،٣٦،٤٢،٤١،٣٦،٣٩،٣٦في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

Luxembourg 

 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ-٢٣١٠ افينيو باستور، ال:  ١٦من

To: 37, rue d'Anvers, L-1130  Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, Luxembourg

 لوكسمبورغ، دوقية لوكسمبورغ الكبرى،-١١٣٠، رو دي أنفيرز، ال: ٣٧الى

لوكسمبورغ



٢٧٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

88942,88935 ٨٨٩٤٢،٨٨٩٣٥

In Classes 7,12 ٧،١٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 1-32, Chayamachi, Kita-Ku, Osaka- Shi, Osaka

530-8311, Japan

،٥٣٠-٨٣١١شي، أوساكا-كو، أوساكا- ، تشاياماتشي، كيتا : ١-٣٢من

اليابان

To: 1-9, Tsurunocho, Kita-Ku, Osaka 530-8311, Japan ، اليابان٥٣٠-٨٣١١كو، أوساكا-، تسورونوشو، كايتا: ١-٩الى



٢٨٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18878,18879 ١٨٨٧٨،١٨٨٧٩

In Classes 16,16 ١٦،١٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 70 Pine Street, New York, New York 10270, United

States of America (USA) 

، الواليات المتحدة االميركية١٠٢٧٠ باين ستريت، نيويورك، نيويورك: ٧٠من

To: 80 Pine Street, New York, New York 10005, United

States of America (USA) 

، الواليات المتحدة االميركية١٠٠٠٥ باين ستريت، نيويورك، نيويورك: ٨٠الى



٢٨١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

18712,18706,18710,18704 ١٨٧١٢،١٨٧٠٦،١٨٧١٠،١٨٧٠٤

In Classes 5,30,29,32 ٥،٣٠،٢٩،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge,

London SW1X 7LR, United Kingdom

 إكس١ نايتس بريدج، لندن اس دبليو٦٨ويستون سنتر، بوواتر هاوس، :من

 ال أر ، المملكة المتحدة٧

To: Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K

4QY, United Kingdom

 كيو واي،٤ كيه١ جروسفينور ستريت، لندن دبليو١٠ويستون سنتر، :الى

المملكة المتحدة



٢٨٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

41988,41989,41987,41986,41985,41984,41990,41991,41983,4

1980,41981,2181,2179,2180,41982

٤١٩٨٨،٤١٩٨٩،٤١٩٨٧،٤١٩٨٦،٤١٩٨٥،٤١٩٨٤،٤١٩٩٠،٤١٩٩١،٤١٩٨٣،٤

١٩٨٠،٤١٩٨١،٢١٨١،٢١٧٩،٢١٨٠،٤١٩٨٢

In Classes 29,5,30,32,5,29,29,30,32,30,32,5,30,29,5 ٢٩،٥،٣٠،٣٢،٥،٢٩،٢٩،٣٠،٣٢،٣٠،٣٢،٥،٣٠،٢٩،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 1062 Progress Street, Pittsburgh, Pennsylvania

15212, USA 

، الواليات المتحدة١٥٢١٢ بروجريس ستريت، بيتسبيرغ، بنسلفانيا: ١٠٦٢من

االمريكية

To: 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219,

USA 

، الواليات المتحدة١٥٢١٩ جرانت ستريت، بيتسبيرغ، بنسلفانيا: ٦٠٠الى

االمريكية



٢٨٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

41982,2179,2180,2181,41981,41980,41983,41991,41990,4198

4,41985,41986,41987,41989,41988

٤١٩٨٢،٢١٧٩،٢١٨٠،٢١٨١،٤١٩٨١،٤١٩٨٠،٤١٩٨٣،٤١٩٩١،٤١٩٩٠،٤١٩٨

٤،٤١٩٨٥،٤١٩٨٦،٤١٩٨٧،٤١٩٨٩،٤١٩٨٨

In Classes 5,30,29,5,32,30,32,30,29,29,5,32,30,5,29 ٥،٣٠،٢٩،٥،٣٢،٣٠،٣٢،٣٠،٢٩،٢٩،٥،٣٢،٣٠،٥،٢٩في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219,

USA 

، الواليات المتحدة١٥٢١٩ جرانت ستريت، بيتسبيرغ، بنسلفانيا: ٦٠٠من

االمريكية

To: 1 PPG Place Suite 3100 Pittsburgh, Pennsylvania

15222, USA 

،١٥٢٢٢، بيتسبيرغ، بنسلفانيا٣١٠٠ون بي بي جي بالس، سويت :الى

الواليات المتحدة االمريكية 



٢٨٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

121035,121037,121036 ١٢١٠٣٥،١٢١٠٣٧،١٢١٠٣٦

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Corporation Service Company, 2711 Centerville

Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808, United

States of America (USA)

،٤٠٠ سنترفيل رود، سويت٢٧١١كوربوريشن سيرفيس كومباني:من

،الواليات المتحدة االميركية١٩٨٠٨ويلمينغتون، ديالوير 

To: Corporation Service Company, 2711 Centerville

Road, Suite 400 Wilmington, County of New Castle,

Delaware 19808, United States of America (USA) 

،٤٠٠ سنترفيل رود، سويت٢٧١١كوربوريشن سيرفيس كومباني، :الى

، الواليات المتحدة١٩٨٠٨ويلمينغتون، كاونتي اوف نيو كاسيل، ديالوير

االميركية



٢٨٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

120932,120933,120940 ١٢٠٩٣٢،١٢٠٩٣٣،١٢٠٩٤٠

In Classes 9,35,36 ٩،٣٥،٣٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 2 Rue De La Mare Neuve 91000 Evry, France  ايفري ، فرنسا٩١٠٠٠ ريو دي ال ماري نيوفي، : ٢من

To: 110 Avenue de France, 75013 Paris, France باريس، فرنسا٧٥٠١٣ أفينيو دي فرانس، : ١١٠الى 



٢٨٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

48886,49557,49556 ٤٨٨٨٦،٤٩٥٥٧،٤٩٥٥٦

In Classes 6,7,6 ٦،٧،٦في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: Westerbachstrasse 45, D-60489 Frankfurt Am

Main, Germany 

المانيا، فرانكفورت ايه ام مين- ٦٠٤٨٩، دي ٤٥ويشترباخ شتراسيه :من

To: Niedeckerstrasse 1, 65795 Hattersheim, Germany هاتيرشيم، المانيا٦٥٧٩٥، ١نيديكيرشتراسيه :الى 



٢٨٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67358,68823,67165,68313,67790 ٦٧٣٥٨،٦٨٨٢٣،٦٧١٦٥،٦٨٣١٣،٦٧٧٩٠

In Classes 25,28,28,25,25 ٢٥،٢٨،٢٨،٢٥،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 35 Chemin de Montjean, Sentier 504, 94260

Fresnes, France 

 فريسنيز، فرنسا٥٠٤،٩٤٢٦٠ تشيمين دي مونيجين، سينتير : ٣٥من

To: 17 Avenue de la Falaise, 38360 SASSENAGE, France  ساسيناجي، فرنسا٣٨٣٦٠ افينيو دي ال فاليسي، : ١٧الى



٢٨٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

69218,72238 ٦٩٢١٨،٧٢٢٣٨

In Classes 5,5 ٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 2 Havelock Road, #04-10/11 Apollo Center,

Singapore 059763, Singapore 

،٠٥٩٧٦٣ أبولوسنتر، سنغافورة٤-١٠/١١ هالفلوك رود، رقم : ٢من

سنغافورة

To: 600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Singapore

188778, Singapore 

،١٨٨٧٧٨ ، سنغافورة١٠-٠٣/ ١٠ نورث بريدج رود، يونيت : ٦٠٠الى

سنغافورة



٢٨٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Address Amendments تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

72242,72115,72089,72111,71330 ٧٢٢٤٢،٧٢١١٥،٧٢٠٨٩،٧٢١١١،٧١٣٣٠

In Classes 5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his Address قد غير عنوانه

From: 300 Beach Road, The Concourse No. 13-05/06,

Singapore 199555, Singapore 

،١٩٩٥٥٥، سنغافورة١٣-٠٦/٠٥ بيتش رود، ذا كونكورس رقم: ٣٠٠من

سنغافورة

To:  600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Singapore

188778, Singapore 

،١٨٨٧٧٨ ، سنغافورة١٠-٠٣/ ١٠ نورث بريدج رود، يونيت : ٦٠٠الى

سنغافورة



٢٩٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67528 ٦٧٥٢٨

In Class 5 ٥في الصنف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE بيزنس انترناشونال بيلجيك :من

RUE VILAIN XIII NO.19, BRUXELLES 1000, BELGIQUE بلجيكا١٠٠٠، بروكسيلز ١٩رو فاليان رقم ،

To: BESINS MANUFACTURING BELGIUM بيسنس  مانيوفاكتشرينج بيلجيم :الى

287 avenue Louise 1050 Bruxelles Belgique بروكسل بلجيكا١٠٥٠ افنيو لويز ٢٨٧ 



٢٩١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

14118 ١٤١١٨

In Class 19 ١٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: CAFCO EUROPE GROUP S.A. ايه. كافكو يوروب جروب اس:من .

3 rue de I'industrie, L-3895 z.i. Foetz, Luxembourg فويتز، لوكسمبورغ.آي. زد- ٣٨٩٥ ري دي ال اندستري، ل٣

To: CAFCO International S.A. ايه. كافكو انترناشونال اس:الى .

42, rue de l'Avenir 1147, Luxembourg لوكسمبورغ١١٤٧، رو دي الفنير ٤٢ ،



٢٩٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39888 ٣٩٨٨٨

In Class 2 ٢في الصنف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Imperial Chemical Industries Plc إمبيريال كيميكال انداستريز بي ال سي:من

20 Manchester Square, London W1U 3AN, United

Kingdom 

 ايه إن، المملكة المتحدة٣يو ١ مانشيستر سكوير، لندن  دبليو ٢٠

To: Imperial Chemical Industries Limited امبيريال كيميكال اندستريز ليمتد :الى

26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London

SW1E 5BG, United Kingdom 

 بي جي،٥ اي١ فلور، بورتالند هاوس، بريسندين بليس، لندن اس دبليو ٢٦

المملكة المتحدة 



٢٩٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

39880 ٣٩٨٨٠

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Tulip International P/S اس /تيوليب انترناشيونال بي:من

Gunnar Clausensvej 13 8260 Viby J. Denmark  الدانمارك. فيبي جيه١٣ ، ٨٢٦٠جونار كالوسينسفيج

To: Tulip Food Company P/S اس /تيوليب فود كومباني بي:الى

Tulipvej 1, 8940 Randers SV, Denmark رانديرس اس في، الدانمارك١،٨٩٤٠ تيوليبفيج 



٢٩٤

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67318 ٦٧٣١٨

In Class 14 ١٤في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Swatch S.A. ايه.سواتش اس:من .

94, Rue Jakob Staempfli, 2500 Bienne, Switzerland بين، سويسرا٢٥٠٠ ، ري جاكوب ستامفلي،٩٤ 

To: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) سواتش ليمتد) (سواتش اس ايه(سواتش ايه جي :الى(

Jakob-Stampfli-Strasse 94, 2502 Biel/Bienne,

Switzerland 

بين، سويسرا/ بيل٢٥٠٢، ٩٤شتراسيه -ستامفلي-جاكوب



٢٩٥

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

96878 ٩٦٨٧٨

In Class 4 ٤في الصنف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Repsol YPF, S.A. ايه. ريبسول واي بي إف، اس:من .

Paseo de la Castellana, 278- 280, 28046 Madrid, Spain  مدريد، اسبانيا٢٨٠٤٦، ٢٨٠-٢٧٨باسيو دو كاستيالنا 

To: REPSOL, S.A. ايه . ريبسول، اس:الى

Mendez Alvaro, 44, 28045 Madrid, Spain ،مدريد، اسبانيا٢٨٠٤٥، ٤٤مينديز الفارو 



٢٩٦

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

6820 ٦٨٢٠

In Class 3 ٣في الصنف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Aroli Legal Form: SA (Societe Anonyme) )شركة مساهمة عامة(اس ايه :  ارولي الشكل القانوني:من

Place de la Gare Tour TGV 37700 SAINT PIERRE DES

CORPS, France 

 سانت بيري ديس كوربس،٣٧٧٠٠بليس دي  ال جاري تور  تي جي في 

فرنسا

To: Aroli  Legal Form: SARL (Societe Anonyme a

Responsabilite Limite)

)شركة ذات مسؤولية محدودة(اس ايه ار ال: ارولي  الشكل القانوني:الى

2 rue Georget 37000 TOURS, France تورس، فرنسا٣٧٠٠٠ رو جيورجيت ٢ 



٢٩٧

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

2401 ٢٤٠١

In Class 33 ٣٣في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: 1687318 ONTARIO Inc. نتاريو انك: ١٦٨٧٣١٨من  .

 466 Speers Road, Third Floor, Oakville, Ontario L6K

3W9, Canada

، كندا٩ دبليو٣ كيه٦ سبيرز رود، ثيرد فلور، اوكفيلي، أونتاريو ال ٤٦٦

To: Canadian Club Canada Inc. كنيديان كلب كندا انك:الى .

67 Mowat Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M6K 3E3,

Canada

، كندا٣ اي٣ كيه٦،  تورينتو، أونتاريو ام٢٠٠ موات افينيو، سويت ٦٧



٢٩٨

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

80529,78074 ٨٠٥٢٩،٧٨٠٧٤

In Classes 20,25 ٢٠،٢٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: L.C. Licensing, Inc. ليسينسنغ،إنك.سي.ال:من .

1441 Broadway, 20th Floor, New York, New York 10018,

USA 

، الواليات المتحدة١٠٠١٨، نيويورك، نيويورك٢٠ برودواي، الطابق ١٤٤١

االمريكية

To: L.C. Licensing, LLC ليسينسنغ، ال ال سي.سي.ال:الى .

The Corporation Trust Company, Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware

19801, USA 

 اورانج١٢٠٩ذي كوربوريشن ترست كومباني، كوربوريشن ترست سنتر،

، الواليات المتحدة االمريكية ١٩٨٠١ستريت، ويلمنغتون، ديالوير 



٢٩٩

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

31772,46404,31773,32139,31880,47234 ٣١٧٧٢،٤٦٤٠٤،٣١٧٧٣،٣٢١٣٩،٣١٨٨٠،٤٧٢٣٤

In Classes 5,10,5,5,5,5 ٥،١٠،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Advanced Medical Optics, Inc. ادفانسد ميديكال اوبتكس ،انك:من .

2525 Dupont Drive, Irvine California 92612, USA الواليات المتحدة االمريكية٩٢٦١٢ دوبوت درايف،ارايفين  كاليفورنيا٢٥٢٥، 

To: Abbott Medical Optics Inc. أبوت ميديكال اوبتكس، انك:الى .

1700 E.St. Andrew Place Santa Ana, California, 92705-

4933, USA

،٤٩٣٣-٩٢٧٠٥آندرو  بالس، سانتا آنا، كاليفورنيا،.ستريت. اي١٧٠٠

الواليات المتحدة االمريكية



٣٠٠

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

6207,22621,12923,12067,8903 ٦٢٠٧،٢٢٦٢١،١٢٩٢٣،١٢٠٦٧،٨٩٠٣

In Classes 5,5,5,5,5 ٥،٥،٥،٥،٥في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Gruppo Lepetit S. P. A. ايه .بيه.جروبو ليبيتيت اس:من

Via Roberto Lepetit 8, 20020 Lainate, Milano, Italy  لينيتي ، ميالنو، ايطاليا٢٠٠٢٠، ٨فيا روبيرتو ليبيتيت 

To: Gruppo Lepetit S.r.l. ال .آر.جروبو ليبيتيت اس:الى

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milan, Italy  ميالن، ايطاليا٢٠١٥٨بي، ٣٧/فيالي لويجي بوديو 



٣٠١

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

67540,67539,67591 ٦٧٥٤٠،٦٧٥٣٩،٦٧٥٩١

In Classes 5,5,5 ٥،٥،٥في االصناف 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Sanboy Comercio de Bens Alimentares Services e

Investiments Lds. 

سان بوي كوميرشيو دوربان اليامينتاريس سيرفيسوز أي انفيستمنتوس، ال:من

دي ايه 

Av. Arriaga, 30 a Ander Sala A, Funchal, Madrid, Spain مدريد، اسبانيا- آندار ساال ايه، فونشال٣٠  ١افز ارياجا

To: Sanboy Comercio De Productos Alimenticios  y

Servicios de Inversion Socieded Limited 

سان بوي كوميرشيو دي برودكتوي اليامينتاسيوس واي سيرفيسوز دي:الى

نفيرجين سوسيداد ليمتد 

Calle Osca Numbers 18-20, Sant Boi De Llobregat, Spain ، سانت بوي دي للوبريجات، اسبانيا١٨-٢٠كالي اوسكا نمبرز 



٣٠٢

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

58731,59650 ٥٨٧٣١،٥٩٦٥٠

In Classes 32,32 ٣٢،٣٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From:  GRANINI FRANCE SAS جرانيني فرانس اس ايه اس :من

Zon Industrielle -Romsdorf, F- 67260 Sarre-Union,

France 

يونيون، فرنسا- ساري- ٦٧٢٦٠زون اندستريال ريمسيدور، إف

To: GRANINI FRANCE جرانيني فرانس :الى

138, rue Lavoisier, 71000 Macon, France ماكون، فرنسا٧١٠٠٠، رو الفويسير، ١٣٨ 



٣٠٣

Notification ofاعالن

Trademark Owner`s Name & Address

Amendments

تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

66365,66366 ٦٦٣٦٥،٦٦٣٦٦

In Classes 36,43 ٣٦،٤٣في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has changed his name & Address قد غير اسمه وعنوانه 

From: Meridien S.A. ايه.ميريديان اس:من .

10, rue Vercingetorix, 75014 Paris, France فرنسا، باريس٧٥٠١٤، رو فيرسينجيتوريكس، ١٠

To: Meridien S.A.S. ميريديان  اس اي اس :الى

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine 14e

etage 75015, Paris, France 

، باريس،٧٥٠١٥اي ايتاج ١٤، أفنيو دو مين ،٣٣تور مين مونتبارنيس، 

فرنسا



٣٠٤

Notification ofاعالن

Correction of trademark owner name تصحيح اسم صاحب العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

85224 ٨٥٢٢٤

In Class 37 ٣٧في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has corrected the name قد صحح االسم

From: Jordan Properies Company شركة امالك االردن لالسكان :من

 

To: Jordan Properties Company شركة امالك االردن لالسكان :الى

 



٣٠٥

Notification ofاعالن

Correction of trademark owner name تصحيح اسم صاحب العالمة التجارية

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االرقام التالية، وتعديالته

121956 ١٢١٩٥٦

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has corrected the name قد صحح االسم

From: Khatlan Ahmad Ali Mustafa . ختالن احمد علي مصطفى :من

 

To: RASON TRADING/ KHATLAN AHMAD ALI MUSTAFA ختالن احمد علي مصطفى/راسون للتجارة :الى

 



٣٠٦

Notification ofاعالن

Correction of trademark owner address تصحيح عنوان صاحب العالمة التجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

113675 ١١٣٦٧٥

In Class 30 ٣٠في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has corrected the address قد صحح العنوان

From: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 303013,

United States of America 

، الواليات المتحدة٣٠٣٠١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا:من

األمريكية

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United

States of America 

، الواليات المتحدة األمريكية٣٠٣١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا



٣٠٧

Notification ofاعالن

Correction of trademark owner address تصحيح عنوان صاحب العالمة التجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

113677 ١١٣٦٧٧

In Class 32 ٣٢في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has corrected the address قد صحح العنوان

From: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 303013,

United States of America 

، الواليات المتحدة٣٠٣٠١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا:من

األمريكية

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United

States of America 

، الواليات المتحدة األمريكية٣٠٣١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا



٣٠٨

Notification ofاعالن

Correction of trademark owner address تصحيح عنوان صاحب العالمة التجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

owner of the following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٣استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

113676 ١١٣٦٧٦

In Class 29 ٢٩في الصنف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Has corrected the address قد صحح العنوان

From: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 303013,

United States of America 

، الواليات المتحدة٣٠٣٠١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا:من

األمريكية

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United

States of America 

، الواليات المتحدة األمريكية٣٠٣١٣جيورجيا، أتالنتا ، كوال بالزا -وان كوكا



٣٠٩

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(69417 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٩٤١٧ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٠

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67755 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٧٥٥ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١١

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(94101 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٩٤١٠١ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Temporary accommodations, namely hotels, motels, resorts,

hotel and resort services.

خدمات توفير اماكن االاقمة المؤقته وتحديد الفنادق والموتيالت والمنتجعات السياحية ،

.خدمات الفنادق والمنتجعات السياحية 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٢

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67319 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٣١٩ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٣

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67788 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٧٨٨ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٤

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(60751 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٠٧٥١ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

hotel and restaurant services; cafeterias, hotel reservations,

rental of temporary accommodation.

خدمات الفنادق والمطاعم والكافتيريات والبارات، خدمات حجوزات الفنادق، خدمات

.تأجير االقامات والمساكن المؤقتة

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٥

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67347 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٣٤٧ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٦

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(94102 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٩٤١٠٢ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Hotels ,motels , resorts, and temproray aaccommodations . .خدمات الفنادق والموتيالت والمنتجعات السياحية واماكن االقامة المؤقته

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٧

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(66654 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٦٦٥٤ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, food and beverage outlets, spice garden,

e.v.o.o. green lounge, rababa, the bar (club on five) catering

bar and lounge services.

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وتشمل، خدمات مطعم

حديقة التوابل،خدمات مطعم ويت الزيتون النقي ايفو، خدمات مطعم الردهة الخضراء،

.خدمات تقديم الطعام في الردهات والبار) كلي اون فايف(الربابة، البار

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٨

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(60672 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٠٦٧٢ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

hotel and restaurant services; cafeterias; hotel reservations,

rental of temporary accommodation.

خدمات الفنادق والمطاعم والكافتيريات والبارات، خدمات حجوزات الفنادق، خدمات

.تأجير االقامات والمساكن المؤقتة

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣١٩

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67744 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (44) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٧٤٤ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٤) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Opticians', services. .خدمات االدوات البصرية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٢٠

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(68383 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (44) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٨٣٨٣ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٤) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Opticians', services. .خدمات االدوات البصرية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٢١

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(68892 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (44) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٨٨٩٢ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٤) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Opticians', services. .خدمات االدوات البصرية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٢٢

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No. (1343

) under class (3). Therefore, the said trademark will be

considered registered for the following services under

class (5) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(١٣٤٣ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٣ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٥) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Chemical substances prepared for use in medicine and

pharmacy.

.المواد الكيماوية المستحضرة لالستعمال في الطب اوالصيدلة 
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٣٢٣

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No. (1371

) under class (42). Therefore, the said trademark will be

considered registered for the following services under

class (5) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(١٣٧١ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٥) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Substances used as food or as ingredients in food. .المأكوالت او المواد التي يتركب الطعام منها
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٣٢٤

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(37919 ) under class (9). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (7) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٣٧٩١٩ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٩ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٧) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Electric carpet and rug shampooers, and domestic vacuum

cleaners, portable carpet and upholstery cleaners and

extractors.

ماكنات، مكانس كهربائية منزلية، ماكنة كهربائية لغسيل السجاد والحصر بالشامبو

.نقالة لتنظيف السجاد واالثاث واالالت استخراج الفضوالت
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٣٢٥

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(66366 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٦٣٦٦ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

hotel and motel services, reservation of hotel and motel rooms

for travellers restaurant cafeteria, and bar services, catering

services rental services of temporary accommodation and

confernce rooms, child care sevices.

خدمات الفنادق والفنادق الصغييرة، وخدمات حجوزات على غرف الفنادق والفنادق

الصغيرة للمسافرين، خدمات المطاعم والكافتيريا، خدمات الحانات، خدمات تزويد

الطعام، خدمات تاجير اماكن االقامة المؤقته وغرف االجتماعات، خدمات العناية

.بالطفل
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٣٢٦

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(67299 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٦٧٢٩٩ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Business of operating restaurant خدمات ادارة المطاعم
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٣٢٧

Notification ofاعالن

Correction of Trademark`s goods/services خدمات عالمات تجارية/تصحيح قيد بضائع

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments year, I hereby declare

correction of the goods/servisces of trademark No.

(94756 ) under class (42). Therefore, the said trademark

will be considered registered for the following services

under class (43) as follows:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٧استنادا الى المادة 

(٩٤٧٥٦ )خدمات العالمة التجارية رقم /أقر تصحيح قيد بضائع، وتعديالته

بحيث تصبح العالمة التجارية المذكورة مسجلة( ٤٢ )، والمسجلة ضمن الصنف 

:-وذلك على النحو التالي(٤٣) ألجل الخدمات التالية ضمن الصنف 

  

Resturant, serving food and drinks, catering ( food and drinks),

resturant ( self service), coffeeshop services.

مطعم، خدمات تقديم الطعام والشراب، التزويد بالطعام والشراب، مطعم الخدمة الذاتية،

.خدمات المقاهي
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٣٢٨

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(120214 ) in class (30)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٣٠ )، في الصنف (١٢٠٢١٤ ) التجارية رقم 

 

bread, pastries, flour, and candies namely pralines, filled and

unfilled bars of chocolate, chocolate covered marshmallows in

the form of lolly pops, chocolate in combination with

toys(surprise eggs); all of the aforementioned goods not

including cough and throat drops and lozenges, pastilles,

breath fresheners, herbal cough syrups, lozenges, drops.

حلوى مصنوعة من الجوز( الخبز والمعجنات و الدقيق و الحلويات وخصوصا البرالين

، الواح الحلويات المحشوة وغير المحشوة بالشوكوالته، المارشميلو المغطاة)والسكر

حلويات على شكل بيض( بالشوكوالة على شكل مصاصات شوكالة تحتوي على العاب 

، جميع هذه البضائع غير شاملة سكاكر السعلة والحلق وسكاكر طبية)تحتوي العاب

.ومعطرات النفس وشراب السعال العشبي والملبس وسكاكر الحلق)عالجية(
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٣٢٩

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(67755 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٧٧٥٥ ) التجارية رقم 

 

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار
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٣٣٠

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(69417 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٩٤١٧ ) التجارية رقم 

 

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار
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٣٣١

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(94101 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٩٤١٠١ ) التجارية رقم 

 

Temporary accommodations, namely hotels, motels, resorts,

hotel and resort services.

خدمات توفير اماكن االاقمة المؤقته وتحديد الفنادق والموتيالت والمنتجعات السياحية ،

.خدمات الفنادق والمنتجعات السياحية 
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٣٣٢

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(67788 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٧٧٨٨ ) التجارية رقم 

 

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار
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٣٣٣

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(67319 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٧٣١٩ ) التجارية رقم 

 

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار
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٣٣٤

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(60751 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٠٧٥١ ) التجارية رقم 

 

hotel and restaurant services; cafeterias, hotel reservations,

rental of temporary accommodation.

خدمات الفنادق والمطاعم والكافتيريات والبارات، خدمات حجوزات الفنادق، خدمات

.تأجير االقامات والمساكن المؤقتة
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٣٣٥

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(67347 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٧٣٤٧ ) التجارية رقم 

 

Hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, health ,bar and lounge services

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق ، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وخدمات تقديم الطعام في

.الردهات والبار
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٣٣٦

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(94102 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٩٤١٠٢ ) التجارية رقم 

 

Hotels ,motels , resorts, and temproray aaccommodations . .خدمات الفنادق والموتيالت والمنتجعات السياحية واماكن االقامة المؤقته
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٣٣٧

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(66654 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٦٦٥٤ ) التجارية رقم 

 

hotel services, reservation services for hotel accommodation,

hotel restaurants, food and beverage outlets, spice garden,

e.v.o.o. green lounge, rababa, the bar (club on five) catering

bar and lounge services.

خدمات الفنادق، خدمات الحجز من اجل االقامة الفندقية، خدمات المطاعم الموجودة

داخل الفندق، خدمات اماكن الطعام والشراب داخل الفنادق وتشمل، خدمات مطعم

حديقة التوابل،خدمات مطعم ويت الزيتون النقي ايفو، خدمات مطعم الردهة الخضراء،

.خدمات تقديم الطعام في الردهات والبار) كلي اون فايف(الربابة، البار
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٣٣٨

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(94037 ) in class (25)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٢٥ )، في الصنف (٩٤٠٣٧ ) التجارية رقم 

 

Clothing, footwear and headgear, but not including corsetry,

underwear, beachwear, aerobic clothes, cyclists' clothing,

clothing for gymnastics, drawers (clothing), panties,

pantyhoses, panty stockings, leg warmers, leggings,

stockings, tights and socks.

المالبس، ألبسة القدم وأغطية الرأس، التي ال تتضمن مشدات الخصر النسائية والمالبس

الداخلية وألبسة الشاطئ ومالبس ممارسة التمارين الرياضية ومالبس راكبي الدراجات

والثياب) مالبس(ومالبس ممارسة الجمباز والسراويل الداخلية الطويلة الضيقة

الداخلية النسائية والجوارب النسائية الطويلة الضيقة والجوارب النسائية التي تغطي

األرجل وقطع تدفئة السيقان والسراويل النسائية الضيقة والجوارب النسائية الطويلة

والسراويل الضيقة والجوارب
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٣٣٩

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(60672 ) in class (43)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤٣ )، في الصنف (٦٠٦٧٢ ) التجارية رقم 

 

hotel and restaurant services; cafeterias; hotel reservations,

rental of temporary accommodation.

خدمات الفنادق والمطاعم والكافتيريات والبارات، خدمات حجوزات الفنادق، خدمات

.تأجير االقامات والمساكن المؤقتة

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٠

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(118736 ) in class (30)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٣٠ )، في الصنف (١١٨٧٣٦ ) التجارية رقم 

 

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, substitutes for

coffee; flours and preparations made of cereals (except for

tinned "spaghetti" with tomato sauce and chips and corn chips);

bread, pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle;

yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice;

biscuits; crackers; salted biscuits and sweets.

القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، بدائل القهوة، الدقيق

مع صلصة) السباغيتي(باستثناء المعكرونة (والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

؛ الخبز، المعجنات والحلويات، البوظة؛ العسل،)الطماطم والرقائق ورقائق الذرة

الدبس؛ الخميرة، مسحوق التخمير؛ الملح، الخردل؛ الخل، البهارات؛ الثلج؛ البسكويت؛

.البسكويت الرقيق المقرمش؛ البسكويت المملح والحلوى

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤١

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(118366 ) in class (41)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٤١ )، في الصنف (١١٨٣٦٦ ) التجارية رقم 

 

Providing education and play classes, namely, exercise and

gymnastic instruction classes, sensory-motor play programs,

music and dance classes and story-telling and activities

classes for children and organizing and conducting birthday

parties for children and other children's entertainment events,

all of the aforesaid being offered to children 12 years of age

and under; providing entertainment services, namely, a

children's television series, live performances featuring

costumed characters, production of cartoons, all of the

aforesaid being offered to children 12 years of age and under;

organizing educational and entertaining competitions for

children; publication of books; production of radio programs,

television programs and a television series, theatrical

productions; production of sound recordings, production of

video disc recordings, production of films, production of

compact discs and CD-ROMs, rental of motion pictures, rental

of video programs, and providing on-line entertainment for

children in the nature of songs, stories and games, all of the

aforesaid being offered to children 12 years of age and under

خدمات تقديم دروس تعليمية وأنشطة رياضية وبالتحديد دروس التعليمات والتمارين

الرياضية وبرامج العاب اإلدراك الحسي الحركي ودروس الموسيقى والرقص ودروس

رواية القصة والنشاطات لألطفال وتنظيم وعقد حفالت عيد الميالد لألطفال وغيرها من

 سنة قما١٢الفعاليات الترفيهية لالطفال، جميع الخدمات اعاله تقدم لالطفال بسن 

دون، تقديم خدمات  ترفيهية وبالتحديد مسلسالت تلفزيونية لألطفال،  تقديم عروض

مباشرة مجسدة بزي الشخصيات وإنتاج الرسوم المتحركة، جميع الخدمات اعاله تقدم

 سنة فما دون، تنظيم مسابقات تربوية وترفيهية لألطفال، نشر الكتب،١٢لالطفال بسن

إنتاج برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية ومسلسالت تلفزيونية وعروض مسرحية، إنتاج

تسجيالت صوتية وإنتاج تسجيالت على اقراص فيديو وإنتاج افالم وإنتاج اقراص مدمجة

واالقراص المضغوطة وتأجير االفالم السينمائية وتأجير برامج فيديو وتقديم الترفيه عبر

 سنة١٢االنترنت لألطفال بشكل أغاني وقصص وألعاب، جميع الخدمات اعاله تقدم بسن 

.فما دون

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٢

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(119432 ) in class (33)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٣٣ )، في الصنف (١١٩٤٣٢ ) التجارية رقم 

 

winse from protected geogreaphical indication "pays d' oc" )اوكسطانيا(النبيذ المحمي بالمؤشر الجغرافي 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٣

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(90337 ) in class (3) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٣ )، في الصنف (٩٠٣٣٧ ) التجارية رقم 

 

Non-medicated skin care preparations, namely cleaners,

moisturizers, toners, conditioners, emollients and exfoliants

for the face and body, skin brightener to reduce the appearance

of dark pigmentation, topical cream to reduce the appearance

of cellulite, hair care preparations, namely shampoo,

conditioner, styling gel, hairspray and fixatives, non-

medicated personal hygiene preparations, namely personal

deodorant, after-shave lotion, tooth gel, mouthwash, cologne

for men and women, cosmetic products, namely non-

medicated lip balm, multi-purpose detergent, all-purpose

household cleaning preparations, all in international class.

(مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة، تشمل غسول البشرة، مرطبات البشرة، تونر

مرطبات ومقشرات للوجه والجسم، مبيض للبشرة يخفف ظهور البقع) مستحضر سائل

الداكنه، كريم موضعي يخفف ظهور السليوليت، مستحضرات العناية بالشعر، وتشمل

الشامبو، البلسم، جل التصفيف، رذاذ ومثبات الشعر، مستحضرات صحية غير طبية

وتشمل مزيل العرق، غسول بعد الحالقة، جل لالسنان، غسول الفم، ماء الكولونيا

للرجال والنساء، مستحضرات تجميل وتشمل كريم اساس، خافي العيوب، بودرة للوجه،

او/ مستحضر العطاء اللون البرونزي، احمر خدود، ظالل العيون على شكل بودرة و 

سائل، اقالم تحديد الشفاه، العيون والحواجب، ماسكارا، احمر شفاه، طالء ملمع

للشفاه، مراهم عطرية غير طبية للشفاه ومزيل للماكياج، منظفات متعددة

االستخدامات، مستحضر تنظيف منزلية لجميع االغراض، وكلها ضمن حدود وقوعها في

الفئة

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٤

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(46344 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٦٣٤٤ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فــوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٥

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(44109 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٤١٠٩ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٦

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(46343 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٦٣٤٣ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فــوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٧

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(44795 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٤٧٩٥ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فــوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٨

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(43288 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٣٢٨٨ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فــوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٤٩

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(44794 ) in class (5) to

be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٥ )، في الصنف (٤٤٧٩٤ ) التجارية رقم 

 

PAPER NAPKINS AND SANITARY TOWELS فــوط الورق والفوط الصحية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٥٠

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(80062 ) in class (16)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ١٦ )، في الصنف (٨٠٠٦٢ ) التجارية رقم 

 

Articles of paper, cardboard, greetings cards, printed matter,

newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, books,

instruction manuals, reference guides, catalogues, diaries,

مواد ورقية، كرتون، كروت تهنيئة ومناسبات، مواد مطبوعة، جرائد، مجالت، مجالت

دورية، كتيبات، كتب، دليل إرشادات، دليل، كتالوجات، يوميات، ملصقات، تقويم،

الطبعات المطبوعة حجرياً أو محفورة، صور فوتوغرافية، شعارات قابلة ومواد طباعة،

مواد تعليمية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٥١

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(100498 ) in class (25)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٢٥ )، في الصنف (١٠٠٤٩٨ ) التجارية رقم 

 

Clothing , headgear all of the foregoing relating to designer

clothing and not relating to or promoting baseball or softball or

a sports team.

المالبس وأغطية الرأس، جميع ما ذكر متعلق بمالبس المصممين وغير متعلق

.بالمالبس الخاصة بتعزيز لعبة البيسبول أو لعبة المضرب اللينة أو الفرق الرياضية

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٥٢

Notification ofاعالن

Trademark Goods/Services Specification خدمات عالمة تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No. (33)

of 1952 and its amendments, I hereby declare that the

following specifications will be made as for

Goods/Services of Trademark No.(121906 ) in class (25)

to be as follows :

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٦استنادا الى المادة 

خدمات العالمة/أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته

:بحيث تصبح كما يلي( ٢٥ )، في الصنف (١٢١٩٠٦ ) التجارية رقم 

 

Wearing apparel for men, women and children, namely, tee

shirts,  sweatshirts, sport shirts, tops, bottoms, aprons,

jackets, hats, caps, Clothing, headgear.

رياضية،] تي شيرت[مالبس رجالية ونسائية وأطفال، بالتحديد، قمصان قصيرة األكمام

قمصان، علوية وتحتية، ِمْئَزر، جاكيتات، قبعات، أغطية رأس ، المالبس وأغطية

الرأس

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

 

 



٣٥٣

Notification ofاعالن

Trademark License to use ترخيص استعمال عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٥استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

64639,99613 ٦٤٦٣٩،٩٩٦١٣

In Classes 41,28 ٤١،٢٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Are Licensed to be used From the owner: :قد رخص باستعمالها من مالكها

Gym-Mark, Inc. مارك، انك-جيم .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

To: The Gymboree Corporation ذا جيمبوري كوربوريشن :الى

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

As from the date of the agreement license: 31/12/2009: ٢٠٠٩/١٢/٣١اعتبارا من تاريخ عقد الترخيص



٣٥٤

Notification ofاعالن

Trademark License to use ترخيص استعمال عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٥استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

51270,100191 ٥١٢٧٠،١٠٠١٩١

In Classes 25,42 ٢٥،٤٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Are Licensed to be used From the owner: :قد رخص باستعمالها من مالكها

Gym-Mark, Inc. مارك، انك-جيم .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

To:  Gymboree Play Programs, Inc. جيمبوري بالي  بروجرامز، انك: الى .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

As from the date of the agreement license: 31/12/2009: ٢٠٠٩/١٢/٣١اعتبارا من تاريخ عقد الترخيص



٣٥٥

Notification ofاعالن

Trademark License to use ترخيص استعمال عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٥استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

51270,100191 ٥١٢٧٠،١٠٠١٩١

In Classes 25,42 ٢٥،٤٢في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Are Licensed to be used From the owner: :قد رخص باستعمالها من مالكها

Gym-Mark, Inc. مارك، انك-جيم .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

To: The Gymboree Corporation ذا جيمبوري كوربوريشن :الى

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

As from the date of the agreement license: 31/12/2009: ٢٠٠٩/١٢/٣١اعتبارا من تاريخ عقد الترخيص



٣٥٦

Notification ofاعالن

Trademark License to use ترخيص استعمال عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the

following trademarks No.:-

١٩٥٢لسنة(٣٣) من قانون العالمات التجارية رقم٢٥استنادا الى المادة 

:-أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

64639,99613 ٦٤٦٣٩،٩٩٦١٣

In Classes 41,28 ٤١،٢٨في االصناف

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية

Are Licensed to be used From the owner: :قد رخص باستعمالها من مالكها

Gym-Mark, Inc. مارك، انك-جيم .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

To:  Gymboree Play Programs, Inc. جيمبوري بالي  بروجرامز، انك: الى .

California Company ,500 Howard Street, San Francisco,

California 94105,USA 

 هاورد ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا٥٠٠شركة من والية كاليفورنيا ،

،الواليات المتحدة االميركية ٩٤١٠٥

As from the date of the agreement license: 31/12/2009: ٢٠٠٩/١٢/٣١اعتبارا من تاريخ عقد الترخيص



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/09/15

2012/07/15

2012/07/21

2012/07/21

2012/09/17

2012/09/17

2012/09/17

2012/11/12

2012/08/19

2013/01/20

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/09/17

2012/09/03

2012/09/03

2012/04/08

2011/12/01

2011/12/01

2011/12/14

2011/12/14

2011/12/14

25

16

42

30

8

7

7

30

30

34

42

37

16

41

7

9

40

4

4

4

4

4

4

4

5

12

7

3

30

30

30

30

30

41251

67203

67271

67272

68262

68263

68264

68363

68918

69446

69556

69557

69558

69559

69560

69561

69562

2520

2522

2523

2524

2527

2529

2530

14937

19371

19372

28990

36386

36387

36432

36433

36434



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/08/25

2012/06/16

2012/06/16

2012/06/16

2012/06/16

2012/06/16

2012/07/01

2012/10/29

2012/10/29

2012/10/29

2012/05/25

2012/05/25

2012/02/02

2012/07/27

2012/08/25

2012/02/25

2012/11/29

2012/08/25

2012/07/17

2012/12/05

2011/10/14

2012/07/28

2012/07/28

2013/02/11

2012/07/29

2012/07/29

2012/07/29

2012/07/29

2012/07/07

2012/07/07

2012/08/13

2012/09/15

2012/09/15

30

30

30

30

30

30

11

11

7

9

6

6

3

1

3

5

21

5

12

1

5

5

5

12

29

29

29

29

9

9

11

16

9

19300

66891

66893

66896

66898

66900

67898

68527

72969

73213

74

75

6842

19244

19284

37485

39708

67749

68807

2549

14214

29089

29090

19659

67813

67814

67815

67816

2336

2337

29205

40806

40807



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2011/12/14

2012/02/22

2012/02/22

2012/07/10

2012/08/06

2012/09/05

2012/09/05

2012/08/28

2012/10/10

2012/09/09

2012/09/09

2012/09/09

2012/09/09

2012/09/09

2012/09/09

2012/12/20

2012/11/07

2012/11/02

2012/12/07

2011/12/31

2012/11/23

2012/11/23

2012/11/29

2012/07/17

2012/10/31

2012/08/14

2013/01/29

2012/10/31

2012/10/30

2011/12/30

2011/12/30

2011/12/30

2012/07/18

30

30

30

3

3

3

3

19

5

6

6

6

34

34

34

5

1

5

3

29

18

25

5

27

7

5

9

7

24

30

29

30

22

36435

37268

37269

39060

67756

68011

68012

68033

68220

19318

19319

19320

19321

19322

19323

1392

7267

9921

15369

37181

39715

39874

39924

67223

68442

68882

69445

69484

70728

65413

65414

67717

109



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/08/17

2012/08/17

2012/09/18

2012/08/15

2012/09/29

2012/08/25

2012/08/19

2012/08/25

2012/09/09

2012/09/07

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/07/21

2012/12/29

2012/10/29

2012/07/13

2012/08/13

2012/09/04

2013/01/21

2010/05/24

2012/07/16

2012/04/01

2012/07/14

2012/07/14

2012/07/14

2012/07/14

5

3

1

3

5

18

5

9

16

3

29

30

29

30

30

29

30

29

30

29

28

2

29

7

25

32

16

29

2

39

42

3

41

6912

7102

7219

14844

15043

18728

19272

19291

38951

39260

67676

67677

67678

67679

67680

67681

67682

67822

67823

67824

15418

15753

19228

29103

38976

40229

57432

67139

67389

67149

67250

67310

67451



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/07/14

2012/07/24

2012/10/24

2012/09/10

2012/09/15

2012/06/18

2012/06/27

2010/07/17

2012/08/21

2012/06/19

2012/06/19

2012/11/01

2012/11/01

2012/04/29

2012/07/25

2012/07/31

2012/07/31

2012/07/31

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/07/24

2012/08/03

2011/07/24

2012/09/07

2012/09/07

2012/08/27

2012/08/27

2012/08/27

39

9

29

6

29

3

3

35

3

25

18

12

7

12

12

5

5

5

34

34

34

34

34

34

34

34

16

30

1

2

3

3

3

67452

67496

68275

68385

86588

29001

30247

58909

67735

38304

38337

39472

39473

66361

67532

67539

67540

67591

68603

68604

68605

70228

70229

71062

71069

91872

15078

35226

38910

38911

39952

39953

39954



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/08/27

2012/08/27

2012/04/04

2012/07/29

2012/10/28

2012/11/21

2012/08/24

2012/08/09

2012/03/19

2012/09/09

2012/06/07

2012/08/03

2012/11/09

2012/06/23

2012/06/23

2012/06/23

2012/12/03

2012/12/15

2012/08/15

2012/08/15

2012/08/15

2012/08/15

2012/08/15

2012/12/15

2012/12/14

2012/11/29

2012/08/16

2012/03/07

2012/03/07

2012/11/18

2012/07/23

2012/07/23

2011/10/03

3

3

25

5

5

5

32

7

3

5

5

3

1

1

1

1

9

5

3

8

8

8

8

3

30

5

3

35

16

25

7

9

32

39955

39956

65956

67445

69071

2513

14412

14776

15671

19334

38085

38698

39490

67355

67356

67357

68656

75565

19262

19265

19266

19267

19268

29572

39938

40089

40104

66346

66347

68751

69424

69425

35896



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2011/10/03

2012/09/09

2012/12/29

2012/12/29

2012/10/19

2013/01/14

2013/01/16

2012/08/04

2012/08/26

2012/11/30

2012/08/08

2012/09/07

2012/08/05

2012/08/18

2012/10/14

2012/10/02

2012/05/27

2012/12/12

2012/12/19

2012/08/09

2012/08/09

2012/11/08

2012/11/12

2012/10/22

2012/11/04

2012/07/25

2012/07/25

2012/05/05

2012/08/06

2012/12/15

2012/12/15

2012/12/31

2011/08/18

30

32

9

9

5

30

30

29

3

9

3

25

20

12

12

3

11

2

5

6

11

5

2

2

5

1

3

25

5

5

5

5

14

37992

7201

15515

15516

29379

29691

40916

67524

2432

29565

38714

39440

67502

67656

68133

68139

69862

1383

9788

15073

15074

18717

29471

39424

69412

6918

6919

19043

67635

68798

68799

68829

13773



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/08/01

2012/08/25

2012/08/05

2012/08/05

2012/08/05

2012/08/08

2012/09/25

2012/09/25

2012/09/13

2012/12/06

2012/05/15

2013/02/28

2012/08/17

2012/09/09

2012/08/07

2012/10/23

2012/10/10

2012/10/10

2011/05/16

2012/09/15

2012/10/28

2012/07/18

2012/07/18

2012/08/06

2012/09/01

2012/09/02

2012/08/29

2012/09/02

2012/09/02

2013/04/04

2013/04/04

2013/04/04

2012/09/29

3

3

16

16

16

30

16

30

3

2

3

25

5

5

30

32

9

11

35

3

32

1

1

35

5

5

5

5

5

16

28

9

5

14635

19285

29078

29079

29250

38716

39264

39265

39422

39888

40532

41908

15113

19333

29105

39245

39317

39320

62519

67889

68319

68378

68378

94699

14851

39175

39176

39182

39183

40822

40823

40824

15042



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2011/09/20

2012/01/24

2012/12/24

2012/11/19

2012/11/19

2012/09/30

2012/09/24

2012/09/24

2012/12/26

2012/07/10

2012/08/22

2012/08/22

2012/08/22

2012/08/22

2013/04/13

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2013/01/03

2011/10/11

2012/03/31

2012/12/12

2012/09/17

2012/10/26

2012/10/26

2012/01/21

2012/08/13

2012/08/13

14

5

30

3

3

21

42

42

25

5

31

31

31

31

14

8

26

27

24

20

21

14

16

9

42

34

5

28

5

3

35

29

30

18547

28491

29672

39721

39725

39900

67970

67971

69184

71328

67817

67818

67819

67820

40969

41439

41440

41441

41442

41443

41444

41445

41446

41447

64258

66312

68749

39294

39552

39553

65217

67770

67791



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/09/30

2012/09/11

2012/10/13

2012/10/03

2012/11/26

2012/01/05

2012/08/30

2012/09/27

2012/04/22

2012/06/03

2012/07/24

2012/09/25

2012/09/25

2012/09/25

2012/09/17

2012/09/17

2012/09/03

2012/09/03

2012/09/03

2012/07/23

2012/08/02

2012/08/02

2012/07/10

2012/09/13

2012/08/23

2012/08/23

2012/08/30

2012/10/04

2012/10/12

2012/09/09

2012/08/19

2007/10/13

2012/10/07

36

36

30

3

5

2

16

7

3

9

2

5

5

5

12

12

29

30

32

16

29

30

25

16

7

7

21

5

5

9

5

29

5

67933

68094

68136

68227

75564

28543

39787

41742

66404

66882

67821

67969

68224

68226

14942

15343

19310

19311

19312

29010

39082

39724

68786

40921

15151

15152

15187

39446

39543

68007

29153

47119

1343



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/10/07

2012/08/24

2012/09/10

2012/09/10

2012/11/04

2012/10/26

2012/12/21

2012/10/26

2012/10/26

2012/09/12

2012/10/13

2012/12/19

2012/12/19

2012/12/19

2012/08/26

2012/10/21

2013/01/09

2012/11/08

2012/09/09

2012/09/09

2012/03/19

2012/03/19

2012/08/14

2012/10/18

2012/10/12

2012/09/04

2012/09/04

2012/10/20

2012/10/24

2012/07/26

2012/07/09

2012/07/26

2012/12/11

5

12

7

11

1

25

12

9

9

3

3

41

38

35

29

5

25

34

9

11

16

16

5

5

5

42

30

1

25

5

5

5

2

1371

14889

15192

15194

39546

39803

40098

40274

40274

67872

68135

70864

70893

70909

2434

9744

18349

18817

19326

19327

19330

19330

38795

39318

39542

67916

67960

68059

68642

68680

68686

68688

70043



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/07/06

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/05

2012/11/30

2012/11/30

2012/09/29

2012/09/29

2012/11/30

2012/09/10

2012/09/15

2012/11/12

2012/11/12

2012/06/16

2012/06/16

2012/11/20

2012/11/02

2012/06/03

2012/10/09

2012/11/25

2012/10/05

2012/10/05

2012/10/14

2013/03/04

2013/03/04

2012/09/04

2012/10/24

2012/09/08

2012/12/31

2012/12/31

2012/11/28

2013/01/11

2012/12/10

12

9

9

3

29

29

32

32

15

29

32

3

3

21

19

3

7

11

11

32

9

10

1

12

12

25

25

12

16

35

7

5

26

14080

15097

15098

19374

29497

29498

67972

67973

14761

15195

19353

39769

39770

67614

67833

68577

9729

66883

71405

7288

14351

14352

18761

40787

41011

67876

68061

68096

68838

69970

2543

9662

15211



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/29

2013/01/14

2012/09/04

2012/09/04

2012/09/09

2012/09/18

2013/03/20

2012/09/15

2012/09/17

2012/10/19

2012/09/08

2012/09/17

2012/09/17

2012/05/11

2012/10/07

2012/10/07

2012/10/26

2012/11/16

2012/08/27

2012/08/27

2013/01/05

2012/12/15

2012/12/15

2012/10/17

2012/12/30

2012/11/12

2012/10/08

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

12

30

6

6

6

30

16

3

5

25

12

3

5

3

24

25

25

9

29

31

32

9

9

3

30

30

16

29

30

42

29

30

42

15518

30435

38758

38759

38915

39330

41130

17903

29421

39535

68243

68626

68715

29086

39444

39445

19405

29448

39295

39296

69186

15357

17622

19415

20138

39597

68054

68580

68581

68582

68583

68584

68585



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/09/09

2012/10/18

2012/10/18

2012/10/18

2012/10/11

2011/11/03

2012/09/25

2012/11/13

2011/10/22

2012/11/08

2012/10/18

2012/10/18

2012/09/28

2013/01/20

2013/01/20

2013/01/20

2013/01/20

2013/02/04

2013/02/04

2012/11/01

2012/11/08

2012/11/08

2012/11/08

2012/09/01

2012/11/01

2012/11/01

2012/11/13

2012/11/13

2012/11/13

2012/11/13

2012/11/13

2012/10/15

2012/11/13

21

3

3

3

5

30

9

17

30

5

3

3

2

29

30

29

30

29

42

3

32

30

29

30

5

3

31

32

32

34

31

29

29

73232

9389

9391

9392

10439

36340

68247

68384

85108

18712

2479

2480

29243

69003

69005

69007

69008

69637

69638

15014

18704

18706

18710

29282

39484

39592

39732

39734

39737

39740

39742

39756

40457



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/11/13

2012/11/19

2012/11/18

2012/09/22

2012/11/19

2012/10/18

2012/04/08

2012/04/17

2012/08/08

2012/12/25

2012/09/17

2012/10/31

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/09/27

2012/10/31

2012/10/31

2012/10/09

2012/05/26

2012/05/26

2012/01/03

2012/01/03

2012/01/03

2012/12/13

2012/12/13

2012/12/13

2012/12/13

2012/12/13

2012/11/20

2012/06/12

34

3

30

35

3

5

16

29

29

29

25

7

30

30

30

30

30

14

42

42

6

16

5

16

5

5

5

5

5

5

5

5

28

40694

68571

68654

68673

68879

2476

37877

38475

38929

40355

67867

68443

68991

68993

68996

68997

69147

69594

70895

70895

1351

28813

28814

36858

36859

36860

39897

39899

39901

39904

39907

70444

10128



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/11/01

2012/11/01

2011/12/08

2013/02/03

2013/02/03

2012/06/22

2012/09/26

2012/06/12

2012/11/28

2012/12/02

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/05/14

2012/12/31

2012/10/09

2012/09/23

2012/09/23

2012/01/28

2012/10/06

2012/10/03

2012/10/03

2012/10/03

2012/10/03

2012/11/22

2012/11/22

2012/11/22

2012/11/22

7

7

11

1

5

11

11

16

30

5

14

21

20

26

18

8

25

9

3

3

25

5

3

29

36

1

2

35

38

5

5

30

5

15021

15022

17451

19614

19615

21207

21209

38066

68432

68570

28829

28831

28832

28833

28834

28835

28836

28838

28839

29673

39780

40101

40102

65902

68137

68218

68219

68221

68222

39599

39670

39678

39682



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/11/22

2012/11/02

2012/11/21

2012/11/26

2012/12/10

2013/03/11

2012/11/05

2012/11/16

2012/10/23

2012/11/12

2012/07/11

2012/12/18

2012/12/18

2012/12/18

2012/11/03

2012/11/03

2012/11/03

2012/11/03

2012/12/18

2012/09/06

2012/09/06

2013/03/20

2012/10/06

2012/10/06

2012/10/06

2012/10/06

2012/09/24

2012/08/21

2012/09/26

2012/06/12

2012/12/23

2012/12/01

2012/12/01

5

3

16

30

9

14

12

9

34

10

29

10

10

10

10

9

5

10

10

6

9

30

7

11

12

9

42

16

42

28

34

3

3

40072

70883

2539

15212

15359

69643

30286

39507

39549

39743

67291

68662

68663

68664

68962

68963

68964

68965

69387

9906

9907

50992

68013

68015

68016

68131

68959

68960

69142

9562

10418

15303

15305



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/01

2012/12/01

2012/12/01

2012/05/27

2012/10/10

2012/12/23

2013/03/20

2012/10/31

2012/09/28

2012/09/28

2012/12/29

2012/08/07

2012/08/07

2012/08/07

2012/08/07

2012/07/14

2012/12/25

2012/03/13

2012/11/04

2012/01/23

2012/08/30

2012/10/25

2012/11/21

2012/11/30

2012/12/21

2011/10/05

2011/10/05

2013/03/19

2012/11/27

2012/11/27

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

21

21

21

3

5

3

3

5

30

30

3

9

35

37

42

3

12

34

16

3

3

33

25

3

14

29

29

9

5

5

32

32

32

15308

15309

15310

29483

39321

40328

40796

69397

39458

40130

68826

69980

69985

69992

69999

14695

40097

65888

68479

14315

45978

14997

29480

29500

29563

35797

35798

49154

68817

68818

29634

29635

29636



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/12/24

2012/06/27

2012/06/27

2012/12/24

2012/12/24

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2012/10/09

2013/02/27

2013/02/27

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

16

16

3

5

30

30

30

30

30

30

25

18

29637

29648

29658

29659

29660

29661

29662

29664

29671

29674

29675

29676

29679

29695

29712

29713

29770

30586

30588

30588

30813

39948

39949

40021

40022

70483

70484

70485

70486

70487

70592

72158

73621



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/02/27

2012/10/08

2012/10/08

2012/12/10

2012/12/10

2012/12/15

2012/12/15

2012/12/15

2012/12/20

2013/01/26

2012/12/06

2012/12/06

2012/12/31

2012/12/15

2012/12/15

2012/12/15

2012/12/31

2013/04/11

2013/04/11

2012/08/29

2012/08/29

2012/08/29

2012/11/30

2012/09/04

2012/10/09

2013/04/02

2013/04/02

2012/11/20

2012/11/20

2012/08/22

2012/08/22

2012/08/22

2013/01/28

35

32

29

3

3

14

9

14

9

34

12

12

12

15

9

28

5

9

9

3

3

3

12

3

5

16

7

9

35

35

38

39

10

73622

48081

48083

15318

15325

15365

15366

15367

15377

15403

18832

18833

19480

19508

19509

19510

29644

30122

30123

38822

38823

38824

39928

67864

39521

41022

41023

68591

68896

68908

68909

68910

69441



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/11/20

2013/04/13

2013/04/13

2013/04/20

2012/11/20

2012/10/10

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/12/03

2012/07/11

2012/07/11

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/09/30

2012/12/10

2012/12/10

2012/10/15

2012/10/28

2012/10/03

2012/10/03

2012/12/10

2012/11/24

2012/11/24

2012/11/24

2012/11/24

2012/10/03

2012/12/12

2011/10/23

2011/12/24

2012/11/23

39

41

41

10

36

1

3

3

3

3

3

12

7

30

29

32

31

12

12

3

24

41

42

3

42

42

42

42

35

1

24

24

6

69607

70086

70123

71320

76247

7235

15245

15248

15250

15251

15335

28993

28994

29474

29475

29476

29554

29568

29573

39537

68223

68276

68277

68587

68898

68899

68900

68901

69139

29571

36042

36616

39667



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/10/22

2012/09/17

2012/10/29

2012/11/15

2012/11/15

2012/11/15

2012/11/15

2012/11/15

2012/11/16

2012/12/29

2012/11/10

2012/10/15

2012/10/15

2012/09/25

2012/05/04

2012/11/21

2012/11/21

2012/11/21

2012/08/24

2012/04/20

2012/04/20

2012/04/04

2012/07/08

2012/11/10

2012/12/29

2012/12/24

2012/02/27

2013/02/01

2012/06/20

2012/10/31

2012/10/31

2012/12/01

2012/12/18

35

16

41

6

6

35

19

19

33

33

25

25

3

29

30

30

30

30

30

30

30

29

30

5

29

32

25

32

29

20

24

5

5

68149

68158

68713

70064

70097

70098

71291

71292

14836

15146

68504

69639

69640

9054

14271

18127

18128

18130

29173

38882

38883

28671

28984

68579

15024

29656

37501

41131

67133

68212

68213

68648

69150



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/16

2012/12/28

2012/12/31

2012/12/31

2012/12/06

2012/12/20

2012/12/20

2012/12/20

2011/11/26

2012/11/05

2012/11/05

2012/11/05

2012/11/05

2013/04/01

2013/04/01

2012/06/06

2012/09/17

2012/09/03

2012/09/03

2012/09/03

2012/09/03

2012/12/19

2012/04/21

2012/04/21

2012/04/21

2012/07/01

2012/07/04

2012/10/21

2012/10/21

2012/10/21

2012/12/18

2012/12/29

2013/01/04

32

5

11

11

5

16

3

3

5

3

3

3

3

34

14

10

12

25

3

5

10

30

10

25

5

38

38

38

38

38

12

5

16

9361

15136

19478

19479

39879

40441

40444

40445

65373

68475

68476

68478

69353

70314

70652

14632

14943

19313

19314

19315

19316

19512

66968

67015

67016

67188

67189

68368

68369

68371

68665

68998

7409



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/03/11

2013/03/24

2013/04/29

2013/05/04

2013/05/04

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2013/05/29

2012/09/08

2012/09/08

2012/09/08

2012/09/08

2012/10/27

2013/01/07

2013/04/18

2013/03/03

2012/12/12

2012/12/12

2012/12/12

2012/12/12

2012/09/04

2012/09/04

2012/09/04

2012/09/04

2013/01/31

2013/03/14

2013/03/26

2013/04/17

3

30

11

24

25

9

6

10

7

16

12

8

11

2

2

2

2

11

29

5

19

18

3

3

25

18

25

25

18

30

5

16

42

19725

29966

30159

30272

30273

41538

41539

41540

41541

41542

41573

41576

42060

67725

67726

67727

67729

68248

69595

72311

2624

39886

39912

39914

39926

40310

40314

40315

40316

40499

40654

41024

71433



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/04/24

2012/08/05

2012/12/25

2013/03/24

2013/04/11

2013/03/24

2012/10/02

2012/10/02

2012/11/28

2013/03/23

2013/02/25

2012/02/27

2012/02/27

2012/11/18

2012/11/18

2012/11/18

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2013/02/06

2013/03/12

2013/03/30

2012/11/27

2012/11/27

2013/03/12

2013/03/30

2013/03/30

2013/03/30

2013/03/30

2013/03/30

2012/11/27

2013/02/07

2013/05/04

29

5

12

16

32

16

42

42

6

5

1

3

1

6

42

9

32

30

17

5

5

10

1

3

29

5

5

5

5

5

2

9

5

19099

38831

40096

40812

43173

44968

68327

68328

2544

10012

40676

67177

67178

68682

68683

68684

68769

68770

68771

69240

69716

69905

69952

69953

70081

70104

70105

70107

70108

70120

70200

1438

20087



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2010/03/29

2010/03/29

2012/06/17

2012/10/02

2012/10/02

2012/10/02

2012/12/29

2012/12/04

2013/02/03

2012/12/29

2012/12/29

2013/03/30

2013/03/30

2013/03/30

2012/12/11

2012/12/11

2012/12/11

2012/12/11

2012/12/11

2012/12/11

2012/12/11

2013/03/30

2013/02/12

2013/03/07

2013/01/28

2013/01/28

2013/01/28

2013/01/28

2013/01/28

2013/01/28

2013/02/22

2013/02/19

2013/03/14

11

11

11

42

42

42

42

11

35

5

1

41

41

41

12

13

37

38

9

28

25

41

5

26

8

15

15

16

18

25

5

5

2

57380

57381

67192

68324

68325

68326

68736

69151

69449

69653

69654

70071

70653

70654

70896

70897

70898

70899

70901

70902

70905

72000

7434

15481

15539

15540

15541

15542

15543

15544

19570

29863

29879



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/03/15

2013/03/15

2013/01/29

2013/01/27

2013/01/27

2013/01/27

2013/01/11

2013/01/11

2013/03/15

2013/03/15

2013/03/15

2013/03/15

2013/03/15

2013/01/16

2013/01/16

2013/01/14

2013/01/16

2013/01/16

2013/04/21

2013/04/21

2013/04/21

2013/05/12

2013/05/12

2012/11/07

2012/12/04

2013/02/08

2012/02/27

2012/07/07

2012/07/07

2012/11/21

2012/12/26

2012/12/26

2012/12/26

2

2

30

5

5

5

7

12

1

29

5

30

31

30

26

34

30

5

30

30

30

30

30

5

32

33

32

29

30

12

9

41

42

29881

29892

40221

40329

40336

40344

42467

42468

42568

42569

42573

42868

42879

68992

69047

69183

69215

69235

70392

70393

70394

70395

70396

29425

39881

41756

66274

67549

67693

68794

69065

69066

69067



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/26

2012/12/26

2012/12/26

2013/04/17

2013/04/17

2013/04/20

2013/04/20

2013/02/12

2013/02/05

2012/11/13

2012/12/03

2012/11/18

2012/12/19

2012/01/03

2012/01/03

2012/01/03

2012/12/24

2012/12/24

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

2013/03/05

9

41

42

30

29

29

30

33

33

17

34

30

34

16

5

16

9

16

25

28

16

16

9

16

25

28

9

16

25

28

9

16

25

69068

69069

69070

70288

70289

70318

70319

70323

70325

15123

68512

68954

69404

36855

36856

36857

40018

40202

41657

41658

41659

41660

41661

41662

41663

41664

41665

41666

41667

41668

41669

41670

41671



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/03/05

2013/03/05

2012/11/12

2012/11/12

2012/11/12

2012/11/12

2012/11/12

2012/11/12

2013/01/27

2012/08/27

2012/08/27

2012/08/27

2012/08/19

2013/01/21

2013/04/02

2012/12/06

2013/01/21

2013/03/29

2013/05/30

2012/12/12

2012/12/12

2011/12/13

2013/01/21

2013/01/21

2013/01/21

2013/01/21

2013/01/21

2013/03/18

2013/03/05

2012/06/13

2012/12/16

2013/04/11

2012/11/12

28

9

5

5

16

6

16

35

5

3

5

3

5

5

5

3

32

1

25

9

9

29

5

5

5

42

5

9

25

11

3

1

6

41672

41673

68418

68419

69022

69023

69024

69145

19553

67683

67723

67724

67964

69081

7576

9395

15387

15703

42059

42746

42753

65448

69076

69077

69078

69079

69080

69644

70299

17891

19462

30126

39920



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/12/24

2012/09/28

2012/06/11

2012/06/11

2012/09/23

2012/09/23

2012/12/24

2013/01/02

2013/04/08

2013/04/08

2012/10/15

2012/10/15

2012/10/15

2012/09/25

2012/12/04

2012/12/04

2012/12/04

2012/12/04

2012/03/20

2012/11/05

2013/02/18

2012/09/19

2012/11/21

2013/02/12

2013/02/18

2013/02/24

2013/02/19

2013/03/05

2012/10/14

2012/10/14

2012/10/29

2012/09/04

2012/09/04

9

16

5

16

5

16

16

20

21

8

3

3

3

16

16

16

16

16

42

30

19

29

11

3

5

5

5

5

29

30

32

5

5

40656

39218

66856

66859

39219

39220

40864

69247

69889

69890

18177

18178

18180

39615

40373

40374

40378

40380

66358

69173

69614

67906

69596

1450

7092

7441

9886

71190

68424

68425

15747

39339

39340



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/11/27

2012/11/05

2012/09/04

2012/06/11

2012/09/19

2012/11/28

2012/11/17

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/11/27

2012/03/14

2012/12/01

2012/12/01

2012/12/01

2012/12/01

2012/12/01

2012/12/01

2012/12/19

2012/12/19

2012/12/19

2012/12/19

2012/12/19

2012/12/19

2013/03/19

12

16

5

16

42

42

25

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

32

29

43

43

30

30

29

12

7

7

12

11

11

4

39946

40024

40025

66858

67848

68406

68426

68542

68543

68544

68545

68546

68547

68548

68549

68550

68551

68552

68553

66272

68528

68529

68530

68531

68532

68533

18787

18788

18789

18790

18791

18792

30287



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/08/12

2013/02/20

2013/02/20

2012/03/29

2012/03/29

2012/06/15

2012/06/15

2012/08/03

2012/10/15

2012/08/03

2012/12/03

2013/01/23

2012/09/16

2013/01/14

2013/02/26

2013/03/09

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/19

2013/02/03

2013/01/08

2013/01/20

2013/01/19

2013/01/19

2013/02/07

2012/12/02

2012/12/02

2013/01/14

2013/02/05

42

20

20

3

3

3

3

3

3

3

3

14

3

3

4

16

4

6

9

19

11

14

3

6

5

34

5

5

5

3

3

3

5

67669

70164

70167

37448

37449

38198

38199

38560

39231

39829

68750

69217

68349

69097

15460

19694

29954

29956

29957

29958

29959

30012

40725

69612

15413

40500

7083

7084

9876

40029

40182

40311

40334



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/02/05

2012/09/29

2012/12/15

2012/11/06

2012/12/03

2012/12/03

2013/01/31

2013/01/31

2012/12/15

2013/01/31

2013/01/09

2012/10/26

2012/12/15

2013/02/02

2012/10/25

2013/01/16

2013/02/08

2013/02/10

2013/01/19

2013/03/30

2013/03/30

2010/05/17

2013/01/05

2013/01/05

2012/08/14

2013/01/05

2012/12/17

2012/12/17

2012/10/16

2012/10/16

2012/11/01

2012/12/10

2012/12/10

5

3

32

30

1

1

42

9

3

2

5

3

9

12

3

5

5

5

3

3

25

4

1

16

30

12

17

16

42

25

3

29

33

40337

68350

68480

68718

69136

70055

71723

71724

71794

71862

2558

9769

15370

29963

40035

40210

40439

40561

69450

70203

70205

57395

69205

69206

38974

68787

68880

68881

67946

68017

15013

15354

15356



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/04/27

2013/04/27

2013/04/27

2013/04/27

2013/04/27

2013/04/27

2013/04/27

2012/12/08

2012/12/08

2012/12/08

2012/12/08

2012/12/08

2013/01/08

2013/02/11

2013/02/11

2013/01/06

2013/01/06

2013/01/06

2013/01/06

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2011/12/12

2013/03/19

2013/03/19

2013/03/03

2012/12/21

2012/10/07

2012/12/16

10

5

5

5

5

5

5

6

6

6

20

20

5

33

9

5

1

1

5

9

17

42

35

35

42

17

9

35

16

3

16

8

30

70311

70374

70499

70501

70502

70503

71778

14763

14765

14767

14773

14774

15414

19664

19665

29651

29653

29654

29655

65377

65798

65800

65801

66338

66339

66340

66341

69792

69810

71901

39932

68404

68556



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2013/02/28

2013/04/04

2013/04/04

2013/04/04

2013/04/04

2012/07/24

2012/07/24

2012/09/19

2012/09/11

2012/09/19

2012/09/19

2012/12/22

2013/01/08

2013/01/08

2012/12/22

2012/12/22

2013/04/17

2013/04/17

2013/04/17

2012/06/25

2013/01/10

2013/01/04

2013/01/04

2013/01/09

2013/01/09

2013/01/21

2013/01/24

2012/09/19

2012/09/19

2012/09/19

2012/09/19

2012/09/19

2012/10/07

32

9

3

18

25

29

30

30

30

30

30

29

30

29

30

29

25

20

35

30

30

25

29

32

32

3

3

30

30

30

30

30

12

40523

40943

40957

43959

46158

67522

67523

67936

67937

67967

68024

68728

68760

68761

68729

68730

69931

69932

69933

78277

19522

40054

40057

40063

40064

40279

40534

67965

67966

68018

68019

68023

67940



وتعديالته أعلن بأن العالمات التجارية التالي(١٩٥٢) لسنة(٣٣)من قانون العالمات التجارية رقم(٢١)استنادا لنص المادة 

.قد جددت لمدة عشر سنوات
Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No.(33) of the year (1952) and

its amendments, I hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) year

تاريخ التجديدالصنفرقم العالمة
2012/10/07

2012/10/07

2013/01/14

2012/12/22

37

25

9

5

67941

67942

40160

69157

6289352011/06/20



 

 10/2011/ 9( انظادس في 475اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 475 ) dated  9/ 10    / 2011 

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 باسم طالب التسجيلخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

و117985
و884651

884653 

و6و12
52 

E.I.du Pont Nemours 

and Company 

Nemours  deE.I.du Pont 

and Company 

118053 30 LICENSING &  ADR

MANAGING AG 

DRH LICENSING & 

MANAGING AG 

 
 

 8/2011/ 28( انظادس في 473اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 473 ) dated  28/ 8    / 2011 

 سلم انعالمح
T.M.No 

 نف انظ
Class 

 باسم طالب التسجيلخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

117495 37 The Tokyo Electric 

Company, Incorporated 

The Tokyo Electric 

Company,  Power

Incorporated 

117494 9 The Tokyo Electric 

Company, Incorporated 

The Tokyo Electric 

Power Company, 

Incorporated 

 

 

 9/10/2011( انظادس في 475اء مطثعيح في انعذد)اخط

Corrections of Errors in Official Gazzette No(475  ) dated 9/10/2011  
 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 تاريخ ايداع طلب العالمةبخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

884651 1 28/1/2011 28/2/2011 

884611 12 42/4/2011 27/4/2011 

 

 16/2/2011(انظادسج تتاسيخ461اخطاء مطثعيح في انعذد)

 

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 461 ) dated 16  / 2/2011  
 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 باسم طالب التسجيلخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

 فنذ سينض نيشينضيونايتذ  13 881353
 

 فنذ سينض ذستشيهيونايتذ نيشينض

 

 

 

 

 

 



 9/10/2011 تتاسيخ( انظادس 475اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No(475) dated9/10/2011 

 سلم انعالمح

T.M.No  انظنف 
Class 

 تاسيخ ايذاع انطهة
Error 

 انظواب
Correct 

117924 1 28/1/2011 28/2/2011 

 

 18/9/2011(انظادسج تتاسيخ474ذد)اخطاء مطثعيح في انع

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 474  ) dated 18/9/2011  

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 باسم طالب التسجيلخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

ري سيسيشش فاونذيشن فوس مايكشوتيال  2 884241

 يونيفشط ديضيضص اوف اوساكا

ري سيسيشش فاونذيشن فوس مايكشوتيال 

 ديضيضص اوف اوساكا يونيفشسيتي

 

 

 28/3/2012(انظادسج تتاسيخ488اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 488  ) dated  28/3/2012   

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 بتاريخ االولويةخطأ 
Error 

 انظواب
Correct 

851158 52 2/4/2011 20/4/2011 

 

 20/1/2011تتاسيخ(انظادسج 458اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No(  458 ) dated  20/11/2011  

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 نمض كهمح تانغاياخ تانهغح االنجهيضيح
Error 

 انظواب
Correct 

881111 15 apparatus apparatus 

 

 

 /16/2/2011(انظادسج تتاسيخ461اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No(461) dated 16/2/2011  

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 خطأ تاسم طانة انتسجيم
Error 

 انظواب
Correct 

و881365و881363

881361 

و881362و881411و

881364 

و51و81

52و1و12
 85و

Trade Mark  ugo BossH

Management GmbH & 

Co. KG 

HUGO BOSS Trade 

Mark Management 

GmbH & Co. KG 

 

 

 29/5/2011(انظادسج تتاسيخ467اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No( 467 ) dated 29/5/2011  
 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 خطأ تتاسيخ االدعاء تحك االونويح
Error 

 انظواب
Correct 

882424 51 13/1/2011 23/7/2010 



 

 

 11/4/2012تتاسيخ(انظادسج 489اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No(489) dated 11/4/2012 

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

 مض تانغاياخ تانهغح انعشتيحوجود ن
Error 

 انظواب
Correct 

 انشوكوالتح انمحشوج ح انمحشوجانشوكوالت 30 851235

 

 

 6/7/2011تتاسيخ(انظادسج 470اخطاء مطثعيح في انعذد)

Corrections of Errors in Official Gazzette No(470) dated 6/7/2011 

 سلم انعالمح
T.M.No 

 انظنف 
Class 

كش طنذوق انثشيذ انخاص نم يزخطأ 

 بمالك العالمة
Error 

 انظواب
Correct 

اتو ظثي االماساخ  2454ص.ب  اتو ظثي االماساخ انعشتيح انمتحذج 18و6 883151و883153

 انعشتيح انمتحذج

 

 

 

 

 


