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الجريدة الرسمية       

 للمملكة االردنية الهاشمية       

 
 العالمات التجارية

 عالمات تجارية تغييرات قانونية وتجديد

 ohttp://www.mit.gov.jموقع الوزارة:

 

 م1212كانون ثاني سنة  71ھـ .الموافق 7447جمادى األولى سنة 71األحد  عمان:      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجريدة الرسمية 
 فهرس العدد

 

 

  رقم الصفحة
 

 الموضوع

  التعديالت القانونية التي جرت على مالك  
 و/او العالمات التجارية من: نقل ملكية  
 /نقل ملكية باالندماج /تغيير اسم و/او    
  عنوان/تحديد بضائع /    
 /األخطاء شطب/ترخيص/رهن/تجديدات  
 إلى  1/7/9112من تاريخ  .…المطبعية  
  11/19/9112 
 

(596) رقم العدد

3-363  
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Notification of 
  Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام 1299
 -التالية:

127801 , 127802 197711  ,197719 
In class: 3 , 3 1,  1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: FAYEZ AL QAWASMI & PARTNER COMPANY 
(whose address is: Amman Jordan, Amman, 11732, 
597) . 
 

شركة فايز القواسمي وشريكته  )وعنوانه: عمان، شارع ا  من : 
 . (927, 11719لسالم،  االردن, 

 

TO: Jordanian Egyptian Co.ltd. for medical Devices & 
Natural Cosmetics (whose address is: Amman, 
Jordan, Amman, 11512, 51) 

شركة  االردنية المصرية لصناعة المستلزمات الطبية  الى:
 (91, 11919ومستحضرات التجميل )وعنوانه: عمان، االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  22/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/2/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

137867 117737 
In class: 41 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد   
 

From: ARIJ Company For Media Workshops  (whose 
address is: Shmeisani /Thaqafa Street /Second Floor 
Building Number 12 , Amman, 11191, 9028) . 
 

شركة اريج للدورات االعالمية ذ.م.م  )وعنوانه: الشميساني /  من : 
 . (2197, 11121,  19الثقافة /الطابق الثاني رقم البناء شارع 

 

TO: Arab Researchers for Managing Seminars and 
Training (whose address is: Shmeisani /Thaqafa 
Street /Second Floor Building Number 12 , Amman, 
11191, 9028) 

)وعنوانه: الشميساني / الباحثون العرب الدارة الندوات والتدريب  الى:
 (2197, 11121,  19شارع الثقافة /الطابق الثاني رقم البناء 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/2/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
تجاريةنقل ملكية عالمة   

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.: 

( لسنة 11لعالمات التجارية رقم )من قانون ا 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

130721 111791 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

للعمل المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية   
 

From:  F. Hoffmann-La Roche AG.  (whose address 
is: Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland) . 
 

جرينزاشير  191الروش أيه جي  )وعنوانه: , -اف. هوفمان من : 
 . بال، سويسرا( 1171شتراسيه، 

 
TO: ATNAHS PHARMA UK LIMITED (whose address 
is: Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James’ Square 
London SW1Y 4LB, United Kingdom) 

آر دي  1، 1شركة أتناهس فارما يو كي ليميتد )وعنوانه: سويت  الى:
إل  1واي  1إس تي. جايمس سكوير لندن إس دبليو  19 -11فلور 

 بي ، المملكة المتحدة.(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/5/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/9/9117 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

134674 , 134672 , 134653 111371  ,111379  ,111391 
In class: 36 , 35 , 16 13,  19,  13 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Propertyfinder FZ LLC  (whose address is:  
Office 1509, Shatha Tower, Dubai Media City, Dubai 
United Arab Emirates) . 
 

ذ.م.م.  )وعنوانه:  برج شذى،  -بروبرتي فايندر، منطقة حرة  من : 
 . ، دبي ميديا سيتي، دبي االمارات العربية المتحدة(1912مكتب 

 

TO: Property Finder IP Holding LTD (whose address 
is: Part of 8th floor, Al Maqam Tower, Abu Dhabi 
Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates) 

بروبرتي فايندر آي بي هولدينغ ليميتد )وعنوانه: جزء من الطابق  الى:
ماريا، أبو ، برج المقام، مربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة ال7

 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  2/7/9112 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

71742 , 71744 71719  ,71711 
In class: 35 , 41 11,  19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Hi Tech Dry Clean (whose address is: AMMAN, 
JORDAN, AMMAN, 11195, 950387). 
 

شركة التقنيه العاليه لخدمات التنظيف الجاف ذ.م.م  )وعنوانه:  من : 
 . (291177, 11129عمان،االردن , 

 
TO: MA WAR'A AL ALAB LIL TASLIEH WA AL 
TARFEEH  (whose address is: AMMAN,JORDAN , 
AMMAN, 11181, 81381) 

شركة ماوراء األلعاب للتسلية  والترفية )وعنوانه: عمان،االردن ,   الى:
11171 ,71171) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

158679 197372 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Ashraf Hani Ali Al Nawaflah  (whose address 
is: Wadi Mousa/Alpetra, 81710, 37) . 
 

-اشرف هاني علي النوافلة  )وعنوانه: وادي موسى/البتراء من : 
 . (17, 71711الشارع الرئيسي, 

 
TO: My Mom's Recipe Restaurant Co. (whose address 
is: Wadi Mousa/Alpetra, 81710, 37) 

الشارع -شركة مطعم وصفة امي )وعنوانه: وادي موسى/البتراء الى:
 (17, 71711الرئيسي, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  6/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  3/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

122606 199313 
In class: 34 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: United Ur for Investment Company.  (whose 
address is: Amman, Zahran Street, Emmar Towers 
Jordan, Amman, 11194, 941999) . 
 

شركة اور المتحدة لالستثمارات  )وعنوانه: عمان، شارع زهران،  من : 
 . (211222, 11121ابراج اعمار، االردن, 

 

TO: AL AYAD FOR COMMERCIAL INVESTMENT  
(whose address is: Amman, Zahran Street, Emmar 
Towers Jordan, Amman, 11194, 941999) 

شركة االياد لالستثمار التجاري  )وعنوانه: عمان، شارع زهران،   الى:
 (211222, 11121ابراج اعمار، االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  6/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  3/11/9112 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

109045 112119 
In class: 1 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Air Products And Chemicals, Inc.  (Whose 
address is:  An American Company, 7201 Hamilton 
Blvd., Allentown, PA 18195, USA). 
 

اير بوردكتس اند كيميكالز، انك . )وعنوانه: شركة من اميركا،  من : 
, الواليات 17129هاميلتون بوليفارد, الينتاون, بي ايه  7911

 . المتحدة االمريكية(
 

TO: Evonik Degussa Gmbh (whose address is: A 
German Company, Rellinghauser Strasse 1-11, 
45128 Essen Germany) 

ايفونيك ديجوسا جي ام بي اتش )وعنوانه: شركة من المانيا  الى:
 ، المانيا(19197، ايسين 11-1ريلينهاوسر ستراشيه 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/1/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/1/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

104682 111379 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد   
 

From: The Ogilvy Group, LLC.  (whose address is: 
100P ark Avenue, 4th Floor, New York, NY, 10017, 
U.S.A, NEW YORK) . 
 

 1بارك افينيو،  111ذا اوجيلفي جروب، ال ال سي  )وعنوانه:  من : 
 . الواليات المتحدة االمريكية( ، 11117ث فلور، نيويورك، ان واي، 

 

TO: WPP Capulet LLC. (whose address is:  100 Park 
Avenue, 4th Floor, New York, NY, 10017, USA, NEW 
YORK) 

بارك افينيو،   111دبليو بيه بيه كابيوليت ال ال سي. )وعنوانه:  الى:
 االمريكية(،الواليات المتحدة 11117ث فلور، نيويورك، ان واي، 1

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/10/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/11/9117 في: 
العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

158367 197137 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: fouad mustafa moutaw al hawajreh  (whose 
address is: amman- moqableen , 1110, 110131) . 
 

المقابلين, -فؤاد مصطفى مطاوع الحواجرة  )وعنوانه: عمان  من : 
1111 ,111111) . 

 
TO: Anas Mustafa Mtawe' Alhawajreh  (whose 
address is: amman- moqableen , 1110, 110131) 

المقابلين, -انس مصطفى مطاوع الحواجره  )وعنوانه: عمان  الى:
1111 ,111111) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  18/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/7/9112 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

24104 , 114195 , 114193 , 114194 91111  ,111129  ,111121  ,111121 
In class: 33 , 33 , 30 , 32 19,  11,  11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: KAHLUA AG  (whose address is: c/o Testatoris 
AG ,Topferstrasse 5 6004  LUCERNE Switzerland) . 
 

كاهلو ايه جي  )وعنوانه: سي/او  تيستاتوريس ايه جي، توفير  من : 
 . لوسيون، سويسرا( 3111 9ستراسيه 

 
TO: The Absolut Company Aktiebolag (whose address 
is: 117 97 Stockholm, Sweden) 

ستوكهولم،  27 117ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج )وعنوانه:  الى:
 السويد(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/6/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل من تاريخاعتبارا 
  99/3/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

158599 197922 
In class: 3 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص  
 

From: Qatar Detergents Company (whose address is: 
P.O. Box 6983 Doha, Qatar) . 
 

الدوحة،  3271الشركة القطرية للمنظفات )وعنوانه: ص.ب  من : 
 . قطر(

 
TO: Horizon for Industrial and Commercial Investment 
Company  (whose address is: Amman, Jordan) 

شركة هورايزون لالستثمارات الصناعية والتجارية )وعنوانه:  الى:
 عمان، االردن(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازلوثيقة  اعتبارا من تاريخ
  11/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

20840 , 20884 , 21185 , 61112 , 61113 , 61304 , 
61305 , 61307 , 144061 , 144060 

91711  ,91771  ,91179  ,31119  ,31111  ,31111 
 ,31119  ,31117  ,111131  ,111131 

In class: 28 , 25 , 28 , 12 , 9 , 28 , 16 , 42 , 35 , 35 19,  19,  13,  97,  2,  19,  97,  99,  97 :ففي الصن  ,
19 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Geoffrey, LLC  (whose address is: One 
Geoffrey Way, Wayne, New Jersey 07470, USA ) . 
 

جيوفري، ال ال سي  )وعنوانه: ون جيفري واي، واين،  من : 
 . ، الواليات المتحدة االمريكية(17171نيوجيرسي 

 
TO: TRU Kids Inc. (whose address is: 5 Wood Hollow 
Road, First Floor, Parsippany, NJ 07054, U.S.A., 
WILMINGTON) 

وود هولو رود، فيرست فلور،  9تي آر يو كدز إنك. )وعنوانه:  الى:
 ، الواليات المتحدة األمريكية.(17191بارسيباني، نيوجيرسي 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/1/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



16 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

72256 , 85536 , 118905 , 118457 , 126321 , 
141424 

79993  ,79913  ,117219  ,117197  ,193191  ,
111191 

In class: 43 , 16 , 16 , 16 , 43 , 43 11,  11,  13,  13,  13,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: The National Company for Franchising and 
Food Development L.L.C.  (whose address is: P.O. 
Box 1134 Amman 11821, Jordan) . 
 

الشركة الوطنية لالمتياز وتطوير االغذية ذ.م.م.  )وعنوانه:  من : 
 . ، االردن(11791عمان 1111ص.ب. 

 

TO: Anka'a for Commercial Agencies (whose address 
is:  Amman Jordan, 11941, 696) 

التجارية )وعنوانه: عمان  االردن, شركة العنقاء للوكالت  الى:
11211 ,323) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/7/9112 في: 
اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

65957 39297 
In class: 34 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al-Furat For Tobacco and Cigarettes Industry 
Co.  (whose address is: Amman Jordan, Amman, 
11194, 941936) . 
 

شركة الفرات لصناعة التبغ والسجائر  )وعنوانه: عمان االردن,  من : 
11121 ,211213) . 

 

TO: Al Furat Ltd (a corporation organized and 
existing under the laws of the British Virgin Islands 
under No. 2010642) 
 (whose address is: British Virgin Islands) 

شركة الفرات م م ح )شركة قائمة ومؤسسة وفقا لقوانين جزر  الى:
( )وعنوانه: جزر العذراء 9111319العذراء البريطانية تحت الرقم 

 البريطانية(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

88296 , 88295 , 88297 77923  ,77929  ,77927 
In class: 31 , 31 , 31 11,  11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: ANF Pet, Inc. (whose address is: 1500 
Whitehall Lane. Saint. Helena, California 94574 
U.S.A) . 
 

وايتهول لين سينت  1911)وعنوانه: أيه إن إف بت، إنك.  من : 
 . الواليات المتحدة االمريكية( 21971هيلينا، كاليفورنيا 

 

TO: Wooriwa Pet Food Company 
 (whose address is: 507 E. Hospital St., Suite 109 
Nacogdoches, TX 75961 , USA 
) 

 ووريوا بيت فود كمبني الى:
، 112ئي. هوسبيتال ستريت.، سويت  917)وعنوانه:  

 ، الواليات المتحدة االمريكية(7231ناكوغدوشس، تكساس 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

14851 , 39175 , 39176 , 39182 , 39183 11791  ,12179  ,12173  ,12179  ,12171 
In class: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Elanco Animal Health Ireland Limited  (whose 
address is: 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 
Ireland ) . 
 

سير جون  71أنيمال هيلث إيرلند ليمتد  )وعنوانه: إالنكو  من : 
 . روجيرسونز كيه دبلن، ايرلندا (

 

TO: Eli Lilly and Company Limited (whose address is: 
Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire, 
RG24 9NL, England 
) 

 ايلي ليلي اند كومباني ليمتد الى:
)وعنوانه: ليلي هاوس، بريستلي رود، باسينجستوك، هامبشير، ار  

 ان ال، انجلترا 2 91جي
) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/6/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/3/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

156221 193991 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Arabic Table for Touristic Services PSC  
(whose address is: Amman , Shmesani ,Sate Husari 
St. 28, 11181, 3064) . 
 

شركة المائدة العربية لالستثمارات السياحية م.خ.م. )وعنوانه:  من : 
 . (1131, 11171, 97-عمان، شميساني ، ساطع الحصري 

 

TO: Eat Group Holding Limited  (whose address is: 
Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands) 

شركة ايت جروب هولدينج ليميتد )وعنوانه: كريجميور تشامبرز،  الى:
، جزر العذارى 1111، روود تاون، تورتوال، في جي 71ص.ب. 

 البريطانية (
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/11/9112 في: 
ي سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج ف 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

130344 111111 
In class: 31 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: (1) Bru Seeds BV, (2) A Lekkerkerk Holding BV  
(whose address is: Elbaweg 15 A, 1607 MN Hem, 
Netherlands ) . 
 

(ايه ليكيركيرك هولدنغ بي في  9( برو سيدس بي في، )1) من : 
 . ام ان هيم ، هولندا( 1317ايه،  19)وعنوانه: الباويج 

 

TO: Syngenta Participations AG  (whose address is: 
A Swiss Company, Schwarzwaldallee 215, 4058 
Basel, Switzerland) 

سينجنتا بارتيسيبيشينز ايه جي  )وعنوانه: شركة من سويسرا،  الى:
 بازل ، سويسرا( 1197، 919شفارزفالدالي 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/10/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/11/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

156199 193122 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Movenpick Holding AG        (whose address is: 
A Swiss Company, Oberneuhofstrasse 12, 6340 
Baar, 
Switzerland) . 
 

موفينبك هولدينغ ايه جي  )وعنوانه: شركة من سويسرا،   من : 
 بار، 3111، 19اوبرنيواوفشتراسيه 

 . سويسرا (
 

TO: MP Invest AG (whose address is: A Swiss 
Company, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, 
Switzerland ) 

ام بيه انفست ايه جي  )وعنوانه: شركة من سويسرا، اوبر نو  الى:
 بار ، سويسرا ( 3111، 19هوفشتراس 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/7/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/7/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

68641 37311 
In class: 3 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Unilever PLC (whose address is: A British 
Company, Port Sunlight, Wirral Merseyside, England) 
. 
 

)وعنوانه: شركة من انجلترا، بورت يونيلفر بي ال سي  من : 
 . صناليت، ويرال، ميرسيسايد، انجلترا(

 

TO: Colgate Palmolive Europe Sarl (whose address 
is:  
A Swiss Company, Grabetsmattweg, 4106 Therwil, 
Switzerland 
) 

كولغيت بالموليف يوروب اس ايه ار ال  )وعنوانه: شركة من  الى:
 ثيرويل، سويسرا ( 1113غرابتسماتويغ ، سويسرا، 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  21/11/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/11/9117 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

87352 , 87500 77199  ,77911 
In class: 20 , 42 19,  91 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: HHG Global Designs LLC  (whose address is: 
An American Company,1 North Brentwood Blvd., 
15th Floor, St. Louis MO 63105, USA) . 
 

اتش اتش جي جلوبال ديزاين ال ال سي  )وعنوانه: شركة من  من : 
فلور، اس تي لويس مو  19نورث برينتوود بوليفارد،  1اميركا، 
 . ، الواليات المتحدة االمريكية(31119

 
TO: HHG IPCo, LLC (whose address is: An American 
Company, 1411 Broadway 4th Floor , New York , NY 
10018, USA) 

اتش اتش جي ايبكو ، ال ال سي  )وعنوانه: شركة من اميركا،  الى:
، الواليات  11117، نيويورك ، ان واي  1برودواي ، طابق  1111

 المتحدة االمريكية (
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/2/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/9/9112 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



25 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

119315 112119 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Bayer Intellectual Property GmbH  (whose 
address is: Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany ) . 
 

 -باير انتيليكتشوال بروبيرتي جي ام بي اتش  )وعنوانه: الفريد من : 
 . مونهيم ايه ام راين، المانيا ( 11772، 11نوبيل ستراسيه 

 

TO: Luye Supply AG  (whose address is: 
Baumleingasse 22, 4051 Basel, Switzerland ) 

بازل ،  1191، 99سابالي ايه جي  )وعنوانه: بوملينغاس لوي  الى:
 سويسرا (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/11/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/11/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1299
 -التالية:

127325 , 127379 , 127322 197199  ,197172  ,197199 
In class: 5 , 3 , 10 11,  1,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: LEO Pharma A/S  (whose address is: 
Industriparken 55,2750 Ballerup Denmark) . 
 

 9791,  99ليوفارما ايه/ اس  )وعنوانه: انداستريباركن  من : 
 . الدانمارك( -باليروب 

 
TO: FB Dermatology Limited  (whose address is: 70 
Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, 
Ireland ) 

سير جون روجير  71اف بي دير ماتولوجي ليمتد  )وعنوانه:  الى:
 ، ايرلندا (923ار  19، دي 9سونز كواي، دبلين 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  22/1/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/1/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

99129 22192 
In class: 4 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص   
 

From: MAG Group , FZE  (whose address is:  
P.O.Box 18150, Jebel Ali- Dubai, U.A.E) . 
 

، جبل علي 17191مجموعة ماج م م ح  )وعنوانه:  ص .ب  من : 
 . دبي، االمارت العربية المتحدة(

 
TO: GP Global MAG LLC  (whose address is: DUBAI 
-JABEL ALI-NATIONAL INDUSTRIAL PARK-P.O. 
BOX 41804, UAE) 

 -جبل علي  -جي بي جلوبال ماج ش ذ م م )وعنوانه: دبي  الى:
، االمارات العربية 11711صندوق بريد   -مجمع الصناعات الوطنية 

 المتحدة (
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

80492 , 80493 , 85438 , 82481 , 82482 71129  ,71121  ,79117  ,79171  ,79179 
In class: 5 , 3 , 3 , 3 , 3 1,  1,  1,  1,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Spirig Pharma AG  (whose address is: A Swiss 
Company, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, 
Switzerland , Egerkingen) . 
 

سبيرج فارما ايه جي  )وعنوانه: شركة من سويسرا،  من : 
 . ايجركينغن، سويسرا( 1399، 3فروسكاكيرشتراسيه 

 

TO: Galderma S.A. (whose address is: A Swiss 
Company, Zugerstrasse 8, 6330 Cham, Switzerland ) 

شركة من سويسرا، زوجير شتراسيه جالديرما اس.ايه. )وعنوانه:  الى:
 تشام ، سويسرا( 3111، 7

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

157778 , 157780 , 157779 , 157773 , 157776 , 
157777 , 157781 , 157775 , 157774 

197777  ,197771  ,197772  ,197771  ,197773  ,
197777  ,197771  ,197779  ,197771 

In class: 35 , 28 , 25 , 3 , 9 , 21 , 35 , 18 , 16 13,  17,  19,  91,  2,  1,  99,  97,  19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Mumusokr Co LTD  (whose address is: Room 
601 ,sejong- daero 23 Gill 47, jongno- gu seoul - 
Korea ) . 
 

,سيجونغ  311موموسوكر كو ، إل تي دي  )وعنوانه: غرفة  من : 
 . كوريا ( -غو ,سيول  -,جونغنو  17غيل  - 91دايرو  -
 

TO: MUMUSO (SHANGHAI) CO., LTD (whose address 
is: Room 1703, No.688 Shuidian Road, Hongkou 
District, Shanghai, China) 

، 1711موموسو)شانغهاي( كو.، ال تي دي )وعنوانه: غرفة  الى:
 شارع شويديان، مقاطعة هونجكو، شنغهاي، الصين( 377رقم 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  93/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



30 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

15640 , 15641 , 16676 , 16680 , 29731 , 43137 , 
43138 , 53840 , 53841 

19311  ,19311  ,13373  ,13371  ,92711  ,11117 
 ,11117  ,91711  ,91711 

In class: 11 , 11 , 7 , 11 , 11 , 11 , 7 , 11 , 7 7,  11,  7,  11,  11,  11,  7,  11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: York  International Corporation.  (whose 
address is: 507 East Michigan Street, Milwaukee, WI 
53202, USA, YORK) . 
 

ايست ميشيغان  917يورك انترناشونال كروبوريشن  )وعنوانه:  من : 
 . ، الواليات المتحدة األمريكية(91919ستريت، ميلواكي، ويسكونسن 

 

TO: Johnson Controls Technology GmbH (whose 
address is: Victor von Bruns- Strasse 21, Neuhausen 
am Rheinfall, 8212, Switzerland, YORK) 

جونسون كونترولز تكنولوجي جي إم بي إتش )وعنوانه: فيكتور  الى:
 ، سويسرا(7919، نويهاوزن أم راينفال، 91شتراسه  -فون برونز

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  4/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

7351 , 48766 , 48768 , 48770 , 48771 , 53338 , 
58347 , 59582 , 59583 , 59584 , 59585 , 60623 , 
64938 , 64941 , 66335 , 71294 , 80715 , 86493 , 
86252 , 86259 , 87346 , 110158 , 110424 , 112900 
, 114441 , 116002 , 116001 , 115920 , 116192 , 
123814 , 123813 , 126845 , 142342 , 135047 , 
135046 , 135048 , 137832 , 137833 , 141345 , 
144073 , 151464 

7191  ,17733  ,17737  ,17771  ,17771  ,91117  ,
97117  ,92979  ,92971  ,92971  ,92979  ,31391 

 ,31217  ,31211  ,33119  ,71921  ,71719  ,
73121  ,73999  ,73992  ,77113  ,111197  ,
111191  ,119211  ,111111  ,113119  ,113111  ,
119291  ,113129  ,191711  ,191711  ,193719  ,
119119  ,119117  ,119113  ,119117  ,117719  ,
117711  ,111119  ,111171  ,191131 

In class: 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 37 , 42 , 
42 , 37 , 37 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 
12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 28 , 27 , 12 , 12 , 12 , 12 , 
12 , 12 , 27 , 12 , 28 , 9 , 12 , 12 , 12 , 12 

 19,  17,  19,  19,  19,  19,  19,  19,  19 :ففي الصن
 ,19  ,17  ,17  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,
19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,97  ,97  ,19  ,19  ,19 
 ,19  ,19  ,19  ,97  ,19  ,97  ,2  ,19  ,19  ,19  ,19 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Adam Opel  GmbH (whose address is: 
Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, Germany ) . 
 

 39191اتش )وعنوانه: بانهوفسبالتز، آدم أوبل جي ام بي  من : 
 . روسلزهايم، المانيا (

 
TO: Opel Automobile GmbH (whose address is: 
Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, GERMANY) 

أوبل أتوموبيل جي إم بي إتش )وعنوانه: بانهوفسبالتز،  الى:
 روسلزهايم، المانيا ( 39191

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/9/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/2/9117 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

22931 99211 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: AstraZeneca Uk limited  (whose address is: 1 
Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical 
Campus, Cambridge CB2 0AA, United Kingdom) . 
 

فرنسيس كريك أفنيو،  1استرا زينيكا يو كيه ليمتد  )وعنوانه:  من : 
ايه ايه، المملكة  1 9كمبريدج بايوميديكال كمبوس، كمبريدج سي بي

 . المتحدة(
 

TO: Aspen  Global Incorporated (whose address is: 
GBS Plaza,. cnr. La Salette & Royal Roads, Grand 
Bay, Mauritius, London) 

اسبن غلوبل انكوربوريتد )وعنوانه: جي بي اس بالزا، تقاطع ال  الى:
 ساليت اند رويال رودز، غراند بيه، موريشيوس(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  4/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

88296 , 88295 , 88298 , 88297 77923  ,77929  ,77927  ,77927 
In class: 31 , 31 , 31 , 31 11,  11,  11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Kodo, Inc.  (whose address is: 1500 Whitehall 
Ln. St. Helena, CA 94574 U.S.A) . 
 

لين سينت هيلينا، وايتهول  1911كودو، انك  )وعنوانه:  من : 
 . الواليات المتحدة االمريكية( 21971كاليفورنيا 

 
TO: ANF Pet, Inc. (whose address is: 1500 Whitehall 
Lane. Saint. Helena, California 94574 U.S.A) 

وايتهول لين سينت  1911أيه إن إف بت، إنك. )وعنوانه:  الى:
 المتحدة االمريكية(الواليات  21971هيلينا، كاليفورنيا 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:   
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   في: 
سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



34 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

38122 17199 
In class: 24 91 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO., LTD.  (whose 
address is: 310, Dongho- ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea, 3255) . 
 

-، دونجهو111دايهان سينثيتك فايبر كو., ليمتد.  )وعنوانه:  من : 
 . (1999جو، سيؤول، كوريا, -رو، جنغ

 

TO: TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD. (whose 
address is: 310, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea) 

رو، -، دونجهو111اندستلاير كو.، ليمتد. )وعنوانه: تاكوانغ  الى:
 جو، سيؤول، كوريا(-جنغ

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  22/4/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازلوثيقة  اعتبارا من تاريخ
  99/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

53281 91971 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص   
 

From: BAYER CROPSCIENCE AG  (whose address is: 
Monheim, GERMANY, Monheim) . 
 

 . باير كروبساينس ايه جي  )وعنوانه: مونهايم، المانيا( من : 
 

TO: Bayer Intellectual Property GmbH (whose address 
is: Alfred- Nobel- Str. 10, 40789 Monheim am 
Rhein,Germany) 

 -باير انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش )وعنوانه: الفريد الى:
 مونهيم ايه ام راين، المانيا( 11772، 11ستراسيه  -نوبل

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/4/2012 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/1/9119 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

12485 , 14224 , 23930 , 23932 , 23933 , 23940 , 
40942 , 51472 , 69988 , 70007 , 78819 , 80336 , 
89106 , 89404 , 89826 , 92657 , 92858 , 92656 , 
97129 , 97081 , 106944 , 106224 

19179  ,11991  ,91211  ,91219  ,91211  ,91211 
 ,11219  ,91179  ,32277  ,71117  ,77712  ,

71113  ,72113  ,72111  ,72793  ,29397  ,29797 
 ,29393  ,27192  ,27171  ,113211  ,113991 

In class: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 
5 , 5 , 5 , 1 , 31 , 5 , 1 , 5 , 5 

,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 :ففي الصن
9  ,9  ,9  ,9  ,1  ,11  ,9  ,1  ,9  ,9 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص   
 

From: Bayer Aktiengesellschaft  (whose address is: 
Leverkusen, Germany) . 
 

 . باير اكتينجيسيلشافت  )وعنوانه: ليفركوزن، المانيا( من : 
 

TO: Bayar Intellectual Property GmbH (whose address 
is: Alfred-Nobel-Str. 10,40789 Monheim am Rhein, 
Germany) 

 -باير انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش )وعنوانه: الفريد الى:
 مونهيم ايه ام راين، المانيا( 11772، 11ستراسيه  -نوبل

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/4/2012 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/1/9119 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

67359 , 110243 37192  ,111911 
In class: 5 , 5 9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع   
 

From: AstraZeneca AB  (whose address is: A 
Swedish Company, SE 151 85 Sodertalje, Sweden) . 
 

 191استرازينيكا ايه بي  )وعنوانه: شركة من السويد، اس اي  من : 
 . ، سودرتالجي، السويد (79
 

TO: Covis Pharma B.V. (whose address is: A Swiss 
Company, Grafenauweg 12, CH-6300 Zug, 
Switzerland) 

كوفيس فارما بي. في. )وعنوانه: شركة من سويسرا، جرافينويج  الى:
 زوغ، سويسرا ( 3111 -، سي اتش19

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  5/4/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

58854 , 81083 , 81088 97791  ,71171  ,71177 
In class: 25 , 9 , 14 11,  2,  99 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Nine West Development LLC  (whose address 
is: 1411 Broadway, New York, NY 10018, U.S.A.) . 
 

 1111ال سي  )وعنوانه: ناين ويست ديفولوبمنت ال  من : 
 . ، الواليات المتحدة األمريكية(11117برودواي، نيويورك، ان واي 

 
TO: ABG-Nine West, LLC (whose address is: An 
American Company, 1411 Broadway, 4th Floor, New 
York, New York, NY 10018, USA) 

شركة من ناين ويست، ال ال سي )وعنوانه:  -اي بي جي الى:
 11117برودواي، الطابق الرابع، نيويورك، ان واي 1111امريكا، 

 الواليات المتحدة األمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

24127 91197 
In class: 1 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص   
 

From: Chemtura Corporation  (whose address is: An 
American Company, BENSON BURY, MIDDLEBURY, 
CONNECTICUT 06749 USA, CONNECTICUT) . 
 

كيمتورا كوبوريشن  )وعنوانه: شركة من اميركا، بنسون رود،  من : 
 . الواليات المتحدة االمريكية( 13712ميدلبيري كونيتيكت 

 

TO: Galata Chemicals , LLC (whose address is: A 
Delaware Company,1700 Broadway , USA, 
CONNECTICUT) 

جالتا كيميكالز، ال ال سي  )وعنوانه: شركة من والية ديالوير،  الى:
 برودواي الواليات المتحدة االمريكية( 1711

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/4/2010 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/1/9111 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

33477 , 33489 , 33490 , 33491 , 106089 11177  ,11172  ,11121  ,11121  ,113172 
In class: 29 , 29 , 29 , 29 , 29 92,  92,  92,  92,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: General Mills Marketing, Inc.  (whose address 
is: Number One General Mills Boulevard,Minneapolis, 
Minnesota 55426,USA, Minnesota) . 
 

جنرال ميلز  1جنرال ميلز ماركيتنج،إنك.  )وعنوانه: رقم  من : 
 ، الواليات المتحدة االمريكية(99193بوليفارد، مينوبوليس، مينوستا 

. 
 

TO: B&G Foods North America, Inc. (whose address 
is:  Four Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New 
Jersey 07054,USA, Minnesota) 

بي اند جي فودز نورث اميركا، انك. )وعنوانه: فور جاتهول  الى:
،  الواليات 17191، بارسيباني، نيوجيرسي 111درايف، سويت 

 المتحدة االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  2/11/2015 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/11/9119 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

144405 111119 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Abbott Products Operations AG  (whose 
address is: A Swiss Company, Hegenheimermattweg 
127  4123 Allschwil Switzerland) . 
 

أبوت برودكتس أوبيريشينز ايه جي  )وعنوانه: شركة من  من : 
 . الستشويل سويسرا( 1191، 197سويسرا، هيجينهيميرماتويج 

 

TO: Laboratoires Surveal SPRL (whose address is: A 
venue Louise 149/24, B-1050 Brussels, Belgium) 

البوراتوريز سورفيل اس بيه ار ال )وعنوانه: أفنيو لويز   الى:
 بروكسيل، بلجييكا( 1191 -، بي112/91

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

30880 , 69240 11771  ,32911 
In class: 5 , 5 9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

التجارية للعمل المختص بها، قد حولت مع الشهرة  
 

From: E.I. Du Pont de Nemours and Company  
(whose address is: 974 Centre Road, Wilmington, DE 
19805, United States of America) . 
 

 271اي. اي. ديو بونت دي نيمورز اند كومباني  )وعنوانه:  من : 
 الواليات المتحدة األمريكية(، 12719سنتر رود، ويلمنغتون، دالوير 

. 
 

TO: FMC Corporation  (whose address is: FMC Tower 
at Cira Center South,  2929 Walnut Street, 
Philadelphia, PA19104, United States of America) 

إف إم سي كوربوريشن )وعنوانه: إف إم سي تاور في سيرا  الى:
، 12111ستريت، فيالدلفيا، بيه أيه والنوت  9292سنتر ساوث، 

 الواليات المتحدة األمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/8/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  2/7/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1299
 -التالية:

88044 , 111586 , 119231 , 119256 , 119257 , 
119464 , 140012 

77111  ,111973  ,112911  ,112993  ,112997  ,
112131  ,111119 

In class: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: E.I. Du Pont de Nemours and Company  
(whose address is: 974 Centre Road, Wilmington, DE 
19805, United States of America) . 
 

 271اي. اي. ديو بونت دي نيمورز اند كومباني  )وعنوانه:  من : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية(12719سنتر رود، ويلمنغتون، دالوير 

. 
 

TO: FMC Agro Snigapore Pte. Ltd. (whose address is:  
77 Robinson Road,#13-00, Robinson 77, Sinapore 
068896, Singapore) andFMC Corporation 
 (whose address is: FMC Tower at Cira Center South, 
2929 Walnut Street, Philadelphia, PA19104,United 
States of America 
2- 77 Robinson Road,#13-00, Robinson 77, 
Sinapore 068896, Singapore) 

 77إف إم سي أجرو سنغافورة بتي. أل تي دي. )وعنوانه:   الى:
، 137723، سنغافورة 77، روبنسون 11-11روبنسون رود، #

 سنغافورة( و إف إم سي كوربوريشن
، والنوت 9292)وعنوانه: إف إم سي تاور في سيرا سنتر ساوث،  

 ، الواليات المتحدة األمريكية12111ستريت ، فيالدلفيا، بيه أيه 
) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/8/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  2/7/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

39072 , 39073 , 39875 , 39929 , 53080 , 53081 , 
53082 , 53083 , 67340 , 67350 , 68290 , 75071 , 
75072 

12179  ,12171  ,12779  ,12292  ,91171  ,91171 
 ,91179  ,91171  ,37111  ,37191  ,37921  ,

79171  ,79179 
In class: 9 , 9 , 9 , 9 , 16 , 9 , 9 , 16 , 25 , 38 , 41 , 
41 , 9 

,  17,  99,  13,  2,  2,  13,  2,  2,  2,  2 :ففي الصن
11  ,11  ,2 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION  (whose address is: 10201 WEST 
PICO BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 
90035 U.S.A., LOS ANGELES) . 
 

 11911توينتيث سنتشري فوكس فيلم كوربوريشن  )وعنوانه:  من : 
الواليات  21119ويست بيكو بوليفارد، لوس انجلوس، كاليفورنيا 

 . المتحدة االمريكية(
 

TO: Fox Media LLC (whose address is: 10201 West 
Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, USA, 
California) 

ويست بيكو بوليفارد،  11911فوكس ميديا ال ال سي )وعنوانه:  الى:
 ،  الواليات المتحدة االمريكية(21119لوس انجلوس، كاليفورنيا 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  15/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

146798 113727 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Company Famous Hassan & Sons  (whose 
address is: amman - sweifieh - Youssef al-farra 
street -13 , 11152, 520608) . 
 

 -الصويفية  -شركة مشهور الحسن واوالده  )وعنوانه: عمان  من : 
 . (991317, 11199,  11-شارع يوسف الفرا 

 

TO: MAYSA IZZAT SHARIF MUSTAFA EDKAIDEK  
(whose address is: Amman - sweifieh - Youssef al-
farra street -13 ) 

 -ميساء عزت شريف مصطفى ادكيدك  )وعنوانه: عمان  الى:
 ( 11-شارع يوسف الفرا  -الصويفية 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  التجاريةمسجل العالمات 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

75061 , 75062 , 75063 , 75064 79131  ,79139  ,79131  ,79131 
In class: 30 , 35 , 35 , 30 11,  19,  19,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Eman Mohammad Ahmed Musleh  (whose 
address is:  Amman Jordan, Amman, 11118, 6236) . 
 

, 11117ايمان محمد احمد مصلح  )وعنوانه: عمان االردن,  من : 
3913) . 

 
TO: Entrepren euria Horizon for food Industry and 
trade  (whose address is:  Amman Jordan, Amman, 
11118, 6236) 

شركة االفاق الريادية  لصناعة القهوه وتجارتها  )وعنوانه: عمان  الى:
 (3913, 11117االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/11/9112 في: 
العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

156709 193712 
In class: 16 13 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Alaa Ibrahim Abu Fares & Co  (whose address 
is: Amman , jordan ,tharwat bint al hasan st , 11831, 
652) . 
 

شركة عالء ابراهيم ابو فارس وشريكه  )وعنوانه: عمان االردن  من : 
 . (399, 11711، شارع االميرة ثروت بنت الحسن   , 

 

TO: PREISS MURPHY A & A EDUCATION GROUP, 
INC (whose address is: Amman , jordan , 11831, 
652) 

ميرفي ايه اند ايه اديوكيشن جروب انك )وعنوانه: شركة برايس  الى:
 (399, 11711عمان االردن , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازلوثيقة  اعتبارا من تاريخ
  93/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

59720 , 83573 92791  ,71971 
In class: 29 , 29 92,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع   
 

From: Heirs Of Subhi Khalil Mukbel  (whose address 
is: Amman, Petra Str Jordan, Amman, 11118, 6931) . 
 

شركة ورثة صبحي خليل مقبل  )وعنوانه: عمان، شارع البتراء  من : 
 . (3211, 11117االردن, 

 
TO: Food and Marketing World (whose address is: 
AMMAN, PETRA STREET, JORDAN , AMMAN, 11152, 
521133) 

شركة عالم الغذاء والتسويق   )وعنوانه: عمان، شارع البتراء،   الى:
 (991111, 11199االردن , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  93/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

59720 , 83573 92791  ,71971 
In class: 29 , 29 92,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Heirs Of Subhi Khalil Mukbel  (whose address 
is: Amman, Petra Str Jordan, Amman, 11118, 6931) . 
 

مقبل  )وعنوانه: عمان، شارع البتراء  شركة ورثة صبحي خليل من : 
 . (3211, 11117االردن, 

 
TO: Food and Marketing World (whose address is: 
AMMAN, PETRA STREET, JORDAN , AMMAN, 11152, 
521133) 

شركة عالم الغذاء والتسويق   )وعنوانه: عمان، شارع البتراء،   الى:
 (991111, 11199االردن , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  93/11/9112 في: 
سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



50 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

109517 112917 
In class: 44 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Alnashita Laboratory  (whose address is: 
Amman, Ibn Khaldoun Steet Jordan, Amman, 11183, 
830177) . 
 

مختبرات النشطة  )وعنوانه: عمان، شارع ابن خلدون االردن,  من : 
11171 ,711177) . 

 

TO: Medical Quest Diagnostic Lab. (whose address 
is: Amman, Wadi Saqra, Jordan, Amman) 

مختبر المسح التشخيصي الطبي )وعنوانه: عمان، وادي صقرة،  الى:
 الكندي، مجمع الكندي، الطابق االرضي، االردن(شارع 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  93/11/9112 في: 
اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



51 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

160621 131391 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Emad Suleiman Mohammad Al ajouri 
foundation / Hot plate Restaurant  (whose address is: 
Amman - Al moqablen-Aisha Al Taymoureyah st , 
11953, 4188) . 
 

مؤسسة عماد سليمان محمد العجوري /  مطعم الصحن   من : 
شارع عائشة التيمورية ,  -المقابلين  -الساخن  )وعنوانه: عمان 

11291 ,1177) . 
 

TO:  Basem Al Ajoure and Partner (whose address is: 
Amman - Al moqablen-Aisha Al Taymoureyah st , 
11953, 4188) 

 -المقابلين  -شركة باسم العجوري وشريكه )وعنوانه: عمان  الى:
 (1177, 11291شارع عائشة التيمورية , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  2/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/19/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



52 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

149281 112971 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد   
 

From: Areca for Management Consulting LTD  (whose 
address is: Amman al jandawel , amman, 11732, 
828) . 
 

شركة اريكا لالستشارات االدارية ذ.م.م.  )وعنوانه: عمان ،  من : 
 . (797, 11719الجندويل , 

 

TO: Ali Abdelfattah Abuqayyas  (whose address is: 
Amman al jandawel , amman, 11732, 828) 

علي عبد الفتاح محمد ابو قياص )وعنوانه: عمان ، الجندويل ,  الى:
11719 ,797) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/19/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



53 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91المادة استنادا الى 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

9950 , 14937 , 28662 , 61562 2291  ,11217  ,97339  ,31939 
In class: 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: ASTRAZENECA AB  (whose address is:  
ASTRA MALAREHAMNEN 9, S-151 85 SODERTALJE, 
SWEDEN) . 
 

-, اس2فاسترا ماالريهامنين  استرا زينيكا ايه بي  )وعنوانه:  من : 
 . ( سودرتالجي, السويد 191 79
 

TO: Aspen Global Incorporated 
 (whose address is: GBS Plaza, Cnr. La Salette & 
Royal Roads, Grand Bay, Mauritius) 

 أسبن غلوبل انكوربوريتد الى:
)وعنوانه: جي بي اس بالزا، تقاطع ال ساليت اند رويال رودز، غراند  

 (بيه، موريشيوس
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/2/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/9/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



54 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
جاريةنقل ملكية عالمة ت  

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.: 

( لسنة 11العالمات التجارية رقم )من قانون  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

131927 111297 
In class: 30 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

للعمل المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية   
 

From: SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V.(a 
company organized and existing under the laws of 
Mexico) (whose address is: Guillermo Gonzalez 
Camarena # 800 – 4th Piso Colonia santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon C.P. 01210, Mexico City, 
Mexico.) . 

سالساس دو جاليسكو كاكو, اس,ايه. دو سي.في. )شركة  من : 
منظمة وقائمة بموجب قوانين المكسيك( )وعنوانه: غويلرمو غونزاليز 

فورث بيسو كولونيا سانتا في، ديليغاسيون  – 711كامارينا رقم 
 . ، مكسيكو سيتي، المكسيك(11911ألفارو أوبريغون سي. بيه. 

TO: SPICY LIQUID, INC. a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 
(whose address is: 989 Sixth Avenue City of New 
York State of New York 10018 United States of 
America) 

سبايسي ليكويد، إنك. شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين والية  الى:
سيكسث أفنيو مدينة نيويورك والية نيويورك  272الوير )وعنوانه: د

 الواليات المتحدة االمريكية( 11117

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



55 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

88543 77911 
In class: 12 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص  
 

From: South China Tire & Rubber Co., Ltd  (whose 
address is: 116 Donghuan Road, Panyu, Guangzhou, 
China , Guangzhou) . 
 

 113ساوث تشاينا تاير اند ربر كمبني، ليمتد  )وعنوانه: رقم  من : 
 . دونغهوان رود، بانيو، غوانغزهوو، الصين (

 

TO:  .Wanli Tire Corporation Limite (whose address 
is: NO.3 WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA) 

وانلى روود,  1وانلى تاير كوربوريشن ليميتد )وعنوانه: رقم  الى:
 أووتو كونجهوا، جوانجزهو، جوانجدونج، الصين(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  10/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



56 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

143397 111127 
In class: 29 92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Ayla trading Ltd .  (whose address is: P.O.Box 
830378-11183 Aldawod Center- Mecca Street- 
Amman - Jordan , Amman) . 
 

ايله للتجارة المحدودة المسؤوليه .  )وعنوانه:  من : 
 -عمان  -شارع مكة  -مجمع الداود  11171-711177ص.ب
 . االردن (

 
TO: AL Khalifeh Farms For Dates (whose address is:  
Aldawod Center- Mecca Street- Amman - Jordan , 
Amman, 11183, 830378) 

شارع  -للتمور   )وعنوانه: مجمع الداود شركة مزارع الخليفة  الى:
 (711177, 11171االردن ,  -عمان  -مكة 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  15/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازل وثيقة اعتبارا من تاريخ
  19/19/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



57 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

127801 , 127802 197711  ,197719 
In class: 3 , 3 1,  1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع   
 

From: Jordanian Egyptian Co.ltd. for medical Devices 
& Natural Cosmetics (whose address is: Amman, 
Jordan, Amman, 11512, 51) . 
 

شركة  االردنية المصرية لصناعة المستلزمات الطبية  من : 
 . (91, 11919االردن, ومستحضرات التجميل )وعنوانه: عمان، 

 

TO: FAYEZ ALQAWASMI & Partner (whose address 
is:  Amman, 11512, 51) 

, 11919شركة فايز القواسمي وشريكته  )وعنوانه: عمان,  الى:
91) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  5/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/19/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



58 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

133376 111173 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد   
 

From: Brothers Company Facilities serviced  (whose 
address is: amman/university str , amman, 11134, 
340639) . 
 

شركة االخوه للمنشات الفندقيه  )وعنوانه: عمان/ش الجامعه ,  من : 
11111 ,111312) . 

 

TO: Leader Hotel Management Company (whose 
address is: amman/university str , amman, 11194, 
463096) 

شركة القائد الدارة الفنادق )وعنوانه: عمان/ش الجامعه ,  الى:
11121 ,131123) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  13/19/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



59 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

140157 , 146207 , 146205 , 146208 , 146206 111197  ,113917  ,113919  ,113917  ,113913 
In class: 10 , 10 , 10 , 10 , 10 11,  11,  11,  11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Joy Healthy Food & Devices Co. (whose 
address is: Amman/ Quds Street , Amman, 11118, 
20003) . 
 

شركة الفرح لصناعة االجهزة واالغذية الصحية ذ.م.م   من : 
 . (91111, 11117)وعنوانه: عمان/ شارع القدس , 

 

TO: Blida Novel Devices Co. (whose address is: 
Amman, Amman, 11118, 20003) 

شركة البليدة لالجهزة والمعدات المبتكرة ذ.م.م  )وعنوانه: عمان,  الى:
11117 ,91111) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/19/9112 في: 
ادرج في سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



60 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

22400 , 22413 , 22414 , 22415 , 61929 , 108802 , 
108803 , 108800 , 108801 , 121898 , 126122 , 
126123 , 126088 , 153462 

99111  ,99111  ,99111  ,99119  ,31292  ,117719 
 ,117711  ,117711  ,117711  ,191727  ,193199  ,

193191  ,193177  ,191139 
In class: 5 , 9 , 3 , 10 , 42 , 5 , 10 , 5 , 10 , 9 , 44 , 
10 , 3 , 9 

,  2,  11,  9,  11,  9,  19,  11,  1,  2,  9 :ففي الصن
11  ,11  ,1  ,2 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Novartis AG  (whose address is: CH-4002, 
Basel, Switzerland , HUNENBERG) . 
 

، بازل، 1119 -نوفارتس ايه جي  )وعنوانه: سي اتش من : 
 . سويسرا(

 
TO: Alcon Inc. (whose address is: Rue Louis-d'Affry 
6,  1701 Fribourg Switzerland) 

فريبورغ،  1711، 3رو لويس ديفري الكون، إنك. )وعنوانه:  الى:
 سويسرا(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/4/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/1/9112 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



61 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

155345 199119 
In class: 30 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Mohammed Rami AbdulKarim M. Almasri 
(whose address is: Al Muqableen, Amman ) . 
 

محمد رامي عبد الكريم محمد المصري )وعنوانه:  من : 
 . المقابلين/عمان(

 
TO: KHALED AHMAD ELayyan AL Shoubaki  (whose 
address is:  Amman , 11623, 110187) 

, 11391خالد احمد عليان الشوبكي )وعنوانه: عمان,   الى:
111177) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:   
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 ية حسب االصول.التجار 

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

61974 31271 
In class: 39 12 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Consolidated Marketing and Logistics Ltd.  
(whose address is: AMMAN, JORDAN , AMMAN, 
11185, 851689) . 
 

الشركة المتحدة للتجارة والمالحة  )وعنوانه: عمان، االردن ,  من : 
11179 ,791372) . 

 

TO: AL DAR AL MOTAHEDA LITAKHLEES WA NAQL   
(whose address is: AMMAN, JORDAN , AMMAN, 
11185, 851689) 

)وعنوانه: عمان، االردن , الدار المتحدة للتخليص والنقل ذ.م.م  الى:
11179 ,791372) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  92/19/9112 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



63 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

155536 199913 
In class: 39 12 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Jordan Select Tours LLC (whose address is: 
Amman ,Princess Basma Street , 11183, 831274) . 
 

شركة انتقاء االردن للسياحة  )وعنوانه: عمان ، شارع االميرة  من : 
 . (711971, 11171, 121بسمة 

 
TO: Direct Tourism For Travel and Tourism  (whose 
address is: Amman , 11183, 831274) 

شركة السياحة المباشرة للسياحة والسفر  )وعنوانه: عمان ,  الى:
11171 ,711971) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/12/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/19/9112 في: 
العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



64 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

106485 113179 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Jebal Alsharah for Restaurant Co.  (whose 
address is: Amman Jordan, 11623, 204) . 
 

شركة جبال الشراة للمطاعم ذ.م.م  )وعنوانه: عمان االردن,  من : 
11391 ,911) . 

 
TO:  Abha  Popular Restaurants Co LLC (whose 
address is: Amman Jordan, 11623, 204) 

شركة أبها للمطاعم الشعبية ذ.م.م )وعنوانه: عمان االردن,  الى:
11391 ,911) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/7/9112 في: 
العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



65 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

149783 112771 
In class: 11 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Crestall Company for Filters Water Trdae 
(whose address is: Amman /abu nsair , Amman, 
11122, 241194) . 
 

شركة كريستال لتجارة فالتر المياه )وعنوانه: عمان / ابو  من : 
 . (911121, 11199نصير/ ش دوار الثقافة , 

 

TO: SAWSAN FLIEH YOUSEF ABO MORRA (whose 
address is: Amman Jordan , Amman, 11122, 
241194) 

, 11199)وعنوانه: عمان االردن, سوسن فليح يوسف ابو مره  الى:
911121) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  15/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/7/9112 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



66 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

96260 23931 
In class: 25 99 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Joladol Mode Exploitatie Mij B.V. (whose 
address is:  De Boelelaan , 7 , 8th Floor 1083 HJ 
Amsterdam, Netherlands, amsterdam) . 
 

جوالدول مودي اكسبلوتيي ميج بي.في .  )وعنوانه:  دي  من : 
 . اتش جيه امستردام،هولندا( 1171، الطابق الثامن 7بيوليالن،

 

TO: Orsay GmbH (whose address is: Im Lossenfeld 
12, 77731 Willstatt-Sand, Germany, amsterdam) 

، 19اورساي جي ام بي اتش )وعنوانه:  اي ام لوسينفيلد  الى:
 ساند، ألمانيا(-ويلستات 77711

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

156960 193231 
In class: 16 13 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: INSIGN (whose address is: 7 rue de la 
République, 69001 Lyon, France) . 
 

ليون،  32111رو دي ال ريبوبليك،  7انساين )وعنوانه:     من : 
 . فرنسا(

 
TO: IDEMIA FRANCE (whose address is: 420, rue 
d'Estienne d'Orves-92700 Colombes, France) 

، رو دي إستيان دي اورفيس، 191ايديميا فرانس )وعنوانه:     الى:
 كولومب، فرنسا( 29711

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/2/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/9/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

130999 111222 
In class: 10 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Varioraw Percutive Sarl  (whose address is: 
Fiduciaire Heller SA, Place Bel-Air 4,1260 Nyon/VD, 
Switzerland, SWITZERLAND) . 
 

فاريورو بيركيوتيف سارل  )وعنوانه: فيديوكيار هيلير اي ايه،  من : 
 . نيون/في دي, سويسرا(1931, 1اير -بالس بيل

 

TO: Actavis Group PTC ehf (whose address is: 
Reykjavikurvegi 76 -78, 220 Hafnarfjordur, Iceland) 

اكتافيس جروب بي تي سي اي اتش اف )وعنوانه:  الى:
 هافنارفجوردور، آيسلندا( 991، 77-73رايكجافيكورفيجيور 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  4/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

17284 , 17286 , 126268 17971  ,17973  ,193937 
In class: 9 , 16 , 41 11,  13,  2 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED.  (whose 
address is: HOUNDMILLS, BRUNEL ROAD, 
BASINGSTOKE, HANTS RG21 6XS, ENGLAND, 
HANTS) . 
 

اتش ام ببليشرز هولدينغز ليمتد.  )وعنوانه: هاوند ميلز،  من : 
 اكس اس، انجلترا( 3 91برونيل رود، باسينجستوك، هانتس ار جي 

. 
 

TO: Macmillan Publishers International Limited  
(whose address is: Brunel Road, Houndmills 
Basingstoke, Hampshire RG21 6XS  United Kingdom 
, HANTS) 

ماكميالن بابليشرز انترناشيونال ليمتد  )وعنوانه: برونيل رود ،  الى:
اكس اس،  3 91هاوندميلز، باسينجستوك، هامبشاير ، ار جي 

 المملكة المتحدة(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/3/2015 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  13/1/9119 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

54754 , 54755 91791  ,91799 
In class: 29 , 30 11,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Ajinomoto Co,Inc  (whose address is: 15-1, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo Japan, Tokyo) . 
 

تشوم،  -1كيوباشي،  1-19)وعنوانه: اجينوموتو كو، انك   من : 
 . كو، طوكيو اليابان( -تشو

 
TO: Amoy Food Limited  (whose address is: 11-15 
Dai Fu Street , Tai Po Industrial Estate , New 
Territories, Hong Kong ) 

داي فو ستريت، تاي بو  11-19اموي فوود ليمتد  )وعنوانه:  الى:
 استيت، نيو تيريتوريز، هونغ كونغ (انداستلاير 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  7/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/1/9112 في: 
المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

55318 , 55319 99117  ,99112 
In class: 24 , 23 91,  91 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: HYOSUNG CORPORATION  (whose address is: 
450, KONGDUK-DONG, MAPO-GU, SEOUL, KOREA 
, SEOUL) . 
 

-دونغ، مابو-، كوندك191هيوسنج كوربوريشن  )وعنوانه:  من : 
 . جو، سيئول، كوريا (

 

TO: HYOSUNG TNC CORPORATION  (whose address 
is: 119( Gongdeok - dong) , Mapo-daero, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea) 

دونج( ،  -)كوندك112هيوسونج تنس كوربوريشن  )وعنوانه:  الى:
 جو، سيؤول، جمهورية كوريا ( -ديرو، مابو-مابو 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

55318 , 55319 99117  ,99112 
In class: 24 , 23 91,  91 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع   
 

From: HYOSUNG CORPORATION  (whose address is: 
450, KONGDUK-DONG, MAPO-GU, SEOUL, KOREA 
, SEOUL) . 
 

-دونغ، مابو-، كوندك191هيوسنج كوربوريشن  )وعنوانه:  من : 
 . جو، سيئول، كوريا (

 

TO: HYOSUNG TNC CORPORATION  (whose address 
is: 119( Gongdeok - dong) , Mapo-daero, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea) 

دونج( ،  -)كوندك112هيوسونج تنس كوربوريشن  )وعنوانه:  الى:
 جو، سيؤول، جمهورية كوريا ( -ديرو، مابو-مابو 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  التجاريةمسجل العالمات 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

147787 , 147786 117777  ,117773 
In class: 28 , 41 11,  97 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Gym-Mark, Inc.  (whose address is: 500 
Howard Street, San Francisco,  California 94105, 
USA) . 
 

هاورد ستريت، سان  911)وعنوانه: مارك، انك   -جيم  من : 
 . ، الواليات المتحدة االميركية(21119فرانسيسكو، كاليفورنيا 

 

TO: ZEAVION HOLDING PTE. LTD. (whose address 
is: 80 Robinson Road, #17-02, Singapore 068898, 
Singapore ) 

رود روبنسون  71زيفون هولدينج بي تي اي. ليمتد. )وعنوانه:  الى:
 ، سنغافورة (137727، سانغفورة 17-19، #

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  15/7/2016 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/7/9113 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

99963 , 99964 22231  ,22231 
In class: 16 , 41 11,  13 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Advance Magazine Publishers Inc  (whose 
address is: One Word Trade Center, New York , NY 
10007, USA) . 
 

ادفانس ماجازين بابليشرز، إنك  )وعنوانه: ون ورلد ترايد  من : 
 . ) الواليات المتحدة االمريكية((11117سنتر، نيويورك ، إن واي 

 

TO: Discovery Golf, Inc. (whose address is: 850 3rd 
Avenue, New York, New York 10022 USA) 

افينو، نيويورك،  1 791ديسكفري جولف، انك. )وعنوانه:  الى:
 الواليات المتحدة االمريكية ( 11199نيويورك

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/5/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/9/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



75 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

125147 199117 
In class: 14 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Seno Jewelry, LLC  (whose address is: 
(Delaware Limited Liability Company ) 259 West 30 
street New York, NY10001 U.S.A ) . 
 

سينو جوويلري، ال ال سي  )وعنوانه: )شركة ذات مسؤولية  من : 
ستريت  11ويست 992محدودة قائمة بموجب قوانين والية دالوير ( 

 . الواليات المتحدة االمريكية ( 11111نيويورك، ان واي 
 

TO: Ale' Viola , LLC                                                                    
(Delaware Limited Liability Company ) (whose 
address is:  259 West 30 street New York, NY10001 
U.S.A ) 

 الي فيوال، ال ال سي                                                             الى:
)شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة بموجب قوانين والية دالوير (   

 11111ستريت نيويورك، ان واي  11ويست  992)وعنوانه: 
 الواليات المتحدة االمريكية (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  13/7/9112 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



76 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

133328 111197 
In class: 18 17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: OROBIANCO S.R.L.  (whose address is: Via 
Roma, 95- 21011 CASORATE SEMPIONE (VA), Italy) 
. 
 

 91111_29اروبيانكو اس.ار.ال.  )وعنوانه: فيا روما،  من : 
 . كاسوراتي سيمبيوني )في ايه(، ايطاليا (

 

TO: TECKNOMONSTER S.R.L. (whose address is: Via 
Rossini, 40-21011 Casorate Sempione (VA), Italy) 

 11-91111روسيني، تكنومونستر اس. ار. ال. )وعنوانه: فيا  الى:
 كاسوريت سيمبيون )في ايه(، ايطاليا (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  7/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



77 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

74227 71997 
In class: 1 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: HYOSUNG CORPORATION  (whose address is: 
450 KONDUK -DONG, MAPO-GU, SEOUL KOREA, 
SEOUL) . 
 

دونج  -كونج دك 191هايوسونغ كوربوريشن  )وعنوانه:  من : 
 . جا، سيؤول كوريا(-مابو

 

TO: HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION (whose 
address is: 235(Banpo-dong), Banpo- daero, Seocho 
-gu, Seoul, Republic of Korea , SEOUL) 

) بانبو _ 919)وعنوانه:   هيوسونج كيميكال كوربوريشن الى:
 دونج(، بانبو_ ديرو ، سيشو _جو ، سؤول ، جمهورية كوريا (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



78 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

19463 12131 
In class: 3 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص   
 

From: Procter & Gamble International Operations SA  
(whose address is: 47 Route de Sanit- Georges, 
1213 Petit- Lancy 1, Switzerland) . 
 

بروكتر اند جامبل انترناشيونال اوبريشينز اس ايه  )وعنوانه:  من : 
 ، جنيف1النسي  -بيتيت 1911جورجيز،  -روت دي سانت 17

 . سويسرا(
 

TO: Angelini Beauty S.p.A. (whose address is: Via 
Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano – Italy) 

-7انجيليني بيوتي اس.بيه.ايه. )وعنوانه: فيا ميلشوري جيويا،  الى:
 ايطاليا(-ميالنو 91191

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  العالمات التجاريةمسجل 



79 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

131243 111911 
In class: 5 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Strides Pharma, Inc. (whose address is: 2 
Tower Center Blvd., Suite 1102, East Brunswick, 
New Jersey 08816, USA) . 
 

تاور سينتر بوليفارد.،  9سترايدس فارما، انك. )وعنوانه:  من : 
، الواليات 17713، ايست برنسويك، نيوجيرسي 1119سويت 

 . المتحدة االمريكية(
 

TO: Strides Global Consumer Healthcare Limited 
(whose address is: Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane 
Watford, Hertfordshire, United Kingdom, WD18 9SS) 

، 1سترايدس جلوبال كونسيومر هيلثكير ليمتد )وعنوانه: يونت  الى:
ميترو سينتر، تولبيتز الين واتفورد، هيرتفوردشير، المملكة المتحدة، 

 اس اس( 2 17دبليو دي 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  18/2/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/9/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



80 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

69606 , 69815 , 110157 , 132192 32313  ,32719  ,111197  ,119129 
In class: 35 , 25 , 35 , 3 1,  19,  99,  19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: La Senza Corporation  (whose address is: 
900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia 
B3J 3N2, Canada 
) . 
 

ابر وتر  1292-211سينزا كوربوريشن.  )وعنوانه: ال  من : 
 ، كندا9ان  1جيه  1ستريت، هاليفاكس، نوفا سكوشا بي 

) . 
 

TO: La Senza International Canada, LLC (whose 
address is: 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor, 
Beverly Hills, California 90212, USA 
) 

ويلشاير  2791انترناشيونال كندا، ال ال سي )وعنوانه: ال سينزا  الى:
، الواليات 21911فلور، بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا  3بوليفارد، 

 المتحدة األمريكية(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  6/1/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  3/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



81 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

140318 111117 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Mahmoud Khaled Mohammed Radaideh  
(whose address is: Amman/ Abdelhameed Sharaf St , 
Amman, 11193, 930214) . 
 

محمود خالد محمد الردايدة  )وعنوانه: عمان/ شارع عبد  من : 
 . (211911, 11121الحميد شرف , 

 

TO: Digital Tools E-Marketing (whose address is: 
Amman Jordan , Amman, 11193, 930214) 

شركة االدوات الرقمية للتسويق االلكتروني )وعنوانه: عمان  الى:
 (211911, 11121االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  22/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  99/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



82 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

138502 , 138503 117919  ,117911 
In class: 34 , 34 11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت   
 

From: Ishtar For Industry &Mobilization of Molasses 
Co  (whose address is: Zarqa/Almesfat St /South 
Alpatrawi , Zarqa, 11181, 3282) . 
 

شركة عشتار لصناعة وتعبئة المعسل  )وعنوانه: الزرقاء/ ش  من : 
 . (1979, 11171الجنوبي , المصفاة / البتراوي 

 

TO: ADALYA For Industry & Packing of Molasses Co.  
(whose address is: Zarqa/Almesfat St /South 
Alpatrawi , Zarqa, 11181, 3282) 

شركة اضاليا لصناعة وتعبئة المعسل  )وعنوانه: الزرقاء/ ش  الى:
 (1979, 11171المصفاة / البتراوي الجنوبي , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/7/9112 في: 
سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



83 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

123843 , 123848 , 123845 , 123847 , 123844 , 
123846 , 122099 , 122304 

191711  ,191717  ,191719  ,191717  ,191711  ,
191713  ,199122  ,199111 

In class: 26 , 25 , 18 , 35 , 9 , 14 , 35 , 35 19,  19,  11,  2,  19,  17,  99,  93 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Wal-Mart Stores, Inc.  (whose address is: 702 
SW 8th Street,  Bentonville,Arkansas 72716 Unites 
States of America, usa) . 
 

ستريت ،  7إس دبليو 719مارت ستورز،إنك  )وعنوانه:  -وال من : 
 . (79713بنتون فيل، أركنساس الواليات المتحدة األمريكية، 

 

TO: Walmart Apollo, LLC.  (whose address is: 702 
Southwest 8th Street, Bentonville,Arkansas, 72716 
U.S.A, usa) 

ساوث ويست شارع   719وال مارت أبولو ذ .م.م  )وعنوانه:   الى:
 الواليات المتحدة األمريكية ( 79713، بنتوفيل، أركنساس، 7

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/1/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/1/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



84 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

52952 99299 
In class: 30 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص  
 

From: AL ZAHRAH FLOUR EST.  (whose address is: 
AMMAN, MARJ AL-HAMAM JORDAN, AMMAN, 
961888) . 
 

مؤسسة طحين الزهرة الفاخر  )وعنوانه: عمان، مرج الحمام  من : 
 . (231777االردن, 

 

TO: AL ZAHRAH FLOUR TRADING EST. (whose 
address is: AMMAN, MARJ AL-HAMAM JORDAN, 
AMMAN, 961888) 

مؤسسة طحين الزهرة الفاخر التجارية  )وعنوانه: عمان، مرج  الى:
 (231777الحمام االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  92/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



85 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

52952 99299 
In class: 30 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص  
 

From: AL ZAHRAH FLOUR EST.FOR TRADING 
(whose address is: AMMAN, MARJ AL-HAMAM 
JORDAN, AMMAN, 961888) . 
 

مؤسسة طحين الزهرة الفاخر التجارية  )وعنوانه: عمان، مرج  من : 
 . (231777الحمام االردن, 

 

TO: KHALED NAZIH MOHAMMAD AL SA'EQ/AL 
ZAHRAH FLOUR TRADING EST.  (whose address is: 
AMMAN, MARJ AL-HAMAM JORDAN, AMMAN, 
961888) 

خالد نزيه محمد السايق/مؤسسة طحين الزهرة الفاخر التجارية   الى:
 (231777)وعنوانه: عمان، مرج الحمام االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  92/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  التجاريةمسجل العالمات 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

110462 , 110272 , 114551 , 117571 111139  ,111979  ,111991  ,117971 
In class: 10 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Novartis AG  (whose address is: 4002 Basel, 
Switzerland ) . 
 

 . بال، سويسرا ( 1119جي  )وعنوانه: نوفارتيس ايه  من : 
 

TO: BGP Products Operations GmbH 
 (whose address is: Hegenheimermattweg 127, 
Allschwil 4123, Switzerland 
) 

 بي جي بي برودتكس أوبريشنز جي أم بي أتش الى:
 ، سويسرا(1191، الشويل، 197)وعنوانه: هيجنهيميرماتويغ  

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/8/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/7/9117 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



87 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

32168 , 52376 19137  ,99173 
In class: 29 , 30 11,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: OMAR K. ALESAYI MARKETING CO. LTD  
(whose address is: JEDDEH -BAGHDADEYAH-
ALESAYI PLAZA BUILDING P.O BOX 8680 JEDDAH 
21492 SAUDI ARABIA) . 
 

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة   من : 
 7371)وعنوانه: جدة البغدادية الغربية مبنى العيسائي بالزا ص.ب 

 . المملكة العربية السعودية( 91129جدة 
 

TO: National Food Industries Co. Ltd.  (whose 
address is: Frimex Plaza – Ibrahim Al-Juffali St., Al-
Andalus District, P.O. Box 8680 Jeddah 21492, 
Saudi Arabia 
) 

)وعنوانه:   الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة الى:
 7371األندلس، ص.ب. حي  –فريمكس بالزا ـ شارع إبراهيم الجفالي 

 ـ المملكة العربية السعودية 91129جدة 
) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



88 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1299
 -التالية:

150357 191197 
In class: 3 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Nayf Abd mohammad alolimat  (whose address 
is: al mafraq/aleshreen str , almafraq, 25110, 1) . 
 

نايف عبد محمد العليمات  )وعنوانه: المفرق/ ش العشرين ,  من : 
99111 ,1) . 

 
TO: SALAH SHTAWI KHADDAM ALMASHAQBEH 
(whose address is: Zarka-Jordan, 1268 ,الهاشمية) 

الزرقاء/الضليل/مثلث صالح شتيوي خدام المشاقبة )وعنوانه:  الى:
 (1937الحالبات, الهاشمية, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/2/9112 في: 
اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



89 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

138123 117191 
In class: 16 13 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Eman and Safa Althaher  (whose address is: 
Amman/ Almadeneh Al Monawareh Str /Building 273 
, Amman, 11192, 921287) . 
 

ايمان وصفاء الظاهر  )وعنوانه: عمان/ ش المدينة المنورة  من : 
 . (291977, 11129,  971/عمارة 

 

TO:  Jade Eco Village (whose address is: Amman/ 
Keldah, Amman, 11953, 489) 

 حي الصالحين/ ش.قرية اليشب البيئية  )وعنوانه: عمان/ خلدا/  الى:
 (172, 11291اسماعيل الحاليقة. , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/2/9112 في: 
اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



90 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

151250 191991 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.  
(whose address is: Room 405B, Zibian Building 2, 
No.48, Chenjiaci Avenue, Liwan District, Guangzhou, 
China) . 
 

جيانجدونج سايمان انفيستمنت كو., ليمتد  )وعنوانه: مكتب ب  من : 
، طريق تشنجياسي، ليوان 17، رقم 9، زيبيان بيلدينغ 119

 . ديستريكت، غوانغزهو، الصين(
 

TO: Miniso Hong Kong Limited  (whose address is: 
Unit D, 16/F,One Capital Place,18 Luard Road, Wan 
Chai, Hong Kong) 

/ف، ون 13مينيسو هونج كونج ليمتد  )وعنوانه: يونيت د،  الى:
 ليورد رود، وان شاي هونج كونج ( 17كابيتال بليس ، 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  العالمات التجاريةمسجل 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

152854 199791 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.  
(whose address is: Room 310, Zibian Building 2, No. 
48 Chenjiaci Avenue, Liwan Road, Liwan District, 
Guangzhou, China) . 
 

جيانجدونغ سايمان انفيستمنت كومباني، ليمتد.  )وعنوانه:  من : 
شينجيانسي افينيو،  17، رقم 9, زيبيان بيلدنج  111مكتب رقم 

 . شارع ليوان، مقاطعة ليوان، جيانجزهو ، الصين.(
 

TO: Miniso Hong Kong Limited  (whose address is: 
Unit D, 16/F,One Capital Place,18 Luard Road, Wan 
Chai, Hong Kong) 

/ف، ون 13مينيسو هونج كونج ليمتد  )وعنوانه: يونيت د،  الى:
 ليورد رود، وان شاي هونج كونج ( 17كابيتال بليس ، 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/19/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  التجاريةمسجل العالمات 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

110557 , 126260 , 126766 111997  ,193931  ,193733 
In class: 30 , 30 , 30  11,  11,  11 :فالصنفي 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Huhtamaki Finance  B. V.  (whose address is: 
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The 
Netherlands) . 
 

، 119هوتاماكي فا ينانس بي.في.  )وعنوانه: جوبيتر سترات  من : 
 . اتش إي هووفدورب، هولندا( 9119

 

TO: Iconic IP Interests, LLC 
 (whose address is: 16192 Coastal Highway, Lewes, 
DE 19958, USA) 

 آيكونك آي بي إنترستس، ال ال سي الى:
، 12297كوستال هايواي، لويس، ديالوير  13129)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة األميركية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:   
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازلوثيقة  اعتبارا من تاريخ
   في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1299
 -التالية:

155930 199211 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: The Tactical for Logistic Services Co  (whose 
address is: amman , 11192, 923202) . 
 

شركة التكتيك للخدمات اللوجستية  )وعنوانه: عمان ,  من : 
11129 ,291919) . 

 
TO: The Red Tactical for International Investments 
Co.  (whose address is: amman , 11192, 923202) 

,  عمانشركة االحمر التكتيكي لالستثمارات الدولية  )وعنوانه:  الى:
11129 ,291919) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/2/9112 في: 
هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



94 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

75523 , 75525 , 75526 , 75528 , 75529 , 75532 , 
75535 , 75537 

79991  ,79999  ,79993  ,79997  ,79992  ,79919 
 ,79919  ,79917 

In class: 38 , 15 , 9 , 42 , 41 , 16 , 25 , 35 19,  99,  13,  11,  19,  2,  19,  17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Rotana Video & Audio Visual Company  (whose 
address is: P.O.Box 53025 Jeddah, 21492 Saudi 
Arabia, Jeddah) . 
 

، جدة 91199للصوتيات والمرئيات  )وعنوانه: ص.ب روتانا  من : 
 . ، السعودية(91129

 

TO: Rotana Media Services Limited (whose address 
is: P.O.Box 53025 , Postal Code 21583 Al Rahab 
District, Palestine Street,  Jeddah, Saudi Arabia, 
Jeddah) 

، 91199المحدودة )وعنوانه: ص.ب روتانا للخدمات االعالنية  الى:
، حي الرحاب، شارع فلسطين، جدة، 91971الرمز البريدي 

 السعودية(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل من تاريخاعتبارا 
  11/2/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



95 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

133820 111791 
In class: 29 92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل   
 

From: Khirat Alsham Company For Jamid Ltd  (whose 
address is: Amman-Wadi Alrmem-St  Alyarmok , 
amman, 11152, 520869) . 
 

شركة خيرات الشام لتجارة الجميد ذات مسؤولية محدودة   من : 
  (991732, 11199شارع اليرموك , -وادي الرمم -)وعنوانه: عمان

 

TO: OSAMA AHMAD HASAN ZABTIEH (whose 
address is: Amman-Wadi Alrmem-St  Alyarmok , 
amman, 11152, 520869) 

شارع -وادي الرمم -اسامه احمد حسن زابطيه )وعنوانه: عمان الى:
 (991732, 11199اليرموك , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  التجاريةمسجل العالمات 



96 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

132482 119179 
In class: 43 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al Awn Al Arbia Resturant Co . Ltd  (whose 
address is: Tabarboor /Tariq Street , Amman, 11121, 
8918) . 
 

العون العربية  )وعنوانه: طبربور /شارع طارق , شركة مطاعم  من : 
11191 ,7217) . 

 

TO: Granada Arabian Resturant  (whose address is: 
Tabarboor /Tariq Street , Amman, 11121, 8918) 

شركة مطاعم  غرناطه  العربية )وعنوانه: طبربور /شارع طارق ,  الى:
11191 ,7217) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/11/9112 في: 
سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

153905 191219 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: You Are Important For Human Resources Co  
(whose address is: Seventh Circle Behind Automobile 
Club , amman, 11194, 941202) . 
 

شركة انت مهم للموارد البشرية  )وعنوانه: عمان ، الدوار  من : 
 . (211919, 11121السابع خلف نادي السيارات  , 

 

TO: REMON WAD'I ISKANDAR NUQUL  (whose 
address is: Seventh Circle Behind Automobile Club , 
amman, 11194, 941202) 

ريمون وديع اسكندر نقل  )وعنوانه: عمان ، الدوار السابع خلف   الى:
 (211919, 11121نادي السيارات  , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  91/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

7889 , 118367 , 118368 , 119132 , 119131 , 
119130 

7772  ,117137  ,117137  ,112119  ,112111  ,
112111 

In class: 3 , 3 , 5 , 11 , 5 , 3 1,  9,  11,  9,  1,  1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.  
(whose address is: DANSOM LANE, HULL HU8 7DS, 
ENGLAND , HULL) . 
 

ريكيت اند كولمان )اوفيرسيز( لميتد  )وعنوانه: دانسوم لين,  من : 
 . دي اس, انجلترا ( 7, 7هل اتش يو 

 

TO: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited (whose address is: 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom) 

كولمان )أوفرسيز( هيجين هوم ليمتد )وعنوانه: ريكيت آند  الى:
 1 1باث رود، سلو، بيركشير، إس إل 111-119

 يو إتش، المملكة المتحدة(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  7/5/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/9/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



99 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

7889 , 118367 , 118368 , 119132 , 119131 , 
119130 

7772  ,117137  ,117137  ,112119  ,112111  ,
112111 

In class: 3 , 3 , 5 , 11 , 5 , 3 1,  9,  11,  9,  1,  1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited  (whose 
address is: Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England ) . 
 

ريكيت اند كولمان )اوفرسيز( ليمتد.  )وعنوانه: دانسوم لين,  من : 
 . دي اس انجلترا( 7 7هل اتش يو 

 
TO: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited (whose address is: 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom) 

)أوفرسيز( هيجين هوم ليمتد )وعنوانه: ريكيت آند كولمان  الى:
 1 1باث رود، سلو، بيركشير، إس إل 111-119

 يو إتش، المملكة المتحدة(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of: 7/5/2019  
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 7/9/9112  في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

68962 , 68963 , 68964 , 70155 , 70158 , 70160 , 
71872 , 71873 , 71874 , 97538 , 97539 , 97540 , 
130428 , 142315 , 149321 , 149344 , 149345 

37239  ,37231  ,37231  ,71199  ,71197  ,71131 
 ,71779  ,71771  ,71771  ,27917  ,27912  ,

27911  ,111197  ,119119  ,112191  ,112111  ,
112119 

In class: 10 , 9 , 5 , 10 , 1 , 5 , 5 , 10 , 10 , 1 , 5 , 
10 , 10 , 10 , 10 , 44 , 10 

 9,  1,  11,  11,  9,  9,  1,  11,  9,  2,  11 :ففي الصن
 ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Johnson & Johnson  (whose address is: One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey, U.S.A, New Jersey) . 
 

جونسن آند جونسن  )وعنوانه: ون جونسن آند جونسن بالزا،  من : 
 . نيو برونزويك، نيوجيرسي، الواليات المتحدة االمريكية(

 

TO: LifeScan IP Holdings, LLC (whose address is: 
360 North Crescent Drive, Beverly Hills, California 
90210 USA.) 

نورث  131اليفسكان آي بيه هولدينغز، إل إل سي )وعنوانه:  الى:
الواليات المتحدة  21911كريسنت درايف، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا 

 األمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  10/4/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

140306 , 140635 , 140308 , 140307 , 140636 , 
140924 , 152036 , 149511 , 149523 , 149496 , 
149524 , 150032 , 150063 , 149489 

111113  ,111319  ,111117  ,111117  ,111313  ,
111291  ,199113  ,112911  ,112991  ,112123  ,
112991  ,191119  ,191131  ,112172 

In class: 37 , 39 , 12 , 37 , 39 , 12 , 36 , 37 , 39 , 
12 , 39 , 37 , 36 , 12 

 12,  17,  13,  19,  12,  17,  19,  12,  17 :ففي الصن
 ,19  ,12  ,17  ,13  ,19 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: China Ocean Shipping (Group) Company  
(whose address is: 6 EAST CHANGAN AVENUE, 
DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, 100006, China) . 
 

ايست  3تشاينا اوشين شيبينج ) جروب( كومباني  )وعنوانه:  من : 
 . الصين( 111113شنجن افينيو، دونغتشنغ ديستريكت ، بكين ، 

 

TO: CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION  
(whose address is: 628, MINSHENG ROAD, 
SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, 
China) 

، منشنغ 397شينا كوسكو شيبينغ كوربوريشن ليمتد )وعنوانه:  الى:
 رود، شانغهاي بايلوت فري تريد زون، شنغهاي،الصين(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/1/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/1/9117 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91الى المادة استنادا 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

150514 191911 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،قد   
 

From: Anas  Mohamad Sakkijha/ A.  Sakkijha Jewelry  
(whose address is: Amman-Al Kemah Str , amman, 
11118, 7613) . 
 

انس محمد محمود سكجها/ مجوهرات انس سكجها )وعنوانه:  من : 
 . (7311, 11117الصويفية , -شارع القمة-عمان

 

TO: ZAID AND SHARIF SAKKIJHA (whose address is: 
Amman, Amman, 11118, 7613) 

 (7311, 11117شركة زيد وشريف سكجها )وعنوانه: عمان,  الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  92/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

4807 , 5218 , 28304 , 28305 , 28306 , 33141 , 
35810 

1717  ,9917  ,97111  ,97119  ,97113  ,11111  ,
19711 

In class: 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 99,  99,  99,  99,  99,  99,  99 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH  (whose 
address is: Marsstrasse 40, Munchen, D-80335, 
Germany) . 
 

تريومف انترناشونال جي ام بي اتش )وعنوانه: مارشتراسيه  من : 
 . ، المانيا (71119-، ميونخ دي 11
 

TO: Triumph Intertrade AG  (whose address is: A 
Swiss Company, Triumphweg 6 Ch- 5330 Bad 
Zurzach, Switzerland , Zurzach) 

)وعنوانه: شركة من سويسرا، تريومف انترتريد ايه جي   الى:
 باد زورزاخ، سويسرا ( 9111 -، سي اتش3تريومفويج 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  11/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 التنازلوثيقة  اعتبارا من تاريخ
  11/1/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11التجارية رقم )من قانون العالمات  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

108450 117191 
In class: 2 9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص  
 

From: Jordanian Company for German Paints 
Technology  (whose address is: Amman Jordan, 
Amman, 11196, 962999) . 
 

شركة األردنية لتكنولوجيا الدهانات األلمانية ذ.م.م  )وعنوانه:  من : 
 . (239222, 11123عمان االردن, 

 

TO: Ibrahim Majed All and Partners Co. (whose 
address is: Amer Bin Malek Street, Building # S(51)- 
Khelda, Amman, Jordan, Amman) 

شركة ابراهيم ماجد علي وشركاه  )وعنوانه: شارع عامر ابن  الى:
 ( الماجد للدهانات والديكور خلدا، عمان، االردن(91مالك بناية رقم )

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  4/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/11/9112 في: 
جل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في س 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

69637 , 69638 32317  ,32317 
In class: 29 , 35 19,  92 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: AL-RAHAWANJI DAIRY BASSAM MOHAMMAD 
SA'ED AL-RAHAWANJI (whose address is: AIN AL-
BASHA, AMMAN JORDAN, AMMAN, 266) . 
 

البان الرهونجي بسام محمد سعيد الرهونجي )وعنوانه: عين  من : 
 . (933الباشا، عمان االردن, 

 

TO: Alban Al Shami LLC (whose address is: AMMAN, 
11910, 1101) 

 (1111, 11211شركة البان الشامي ذ.م.م )وعنوانه: عمان,   الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  6/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  3/11/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



106 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1299
 -التالية:

107605 117319 
In class: 11 11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From:  ACE SAS (whose address is: 1Bis,Avenue du 
Huit Mai 1945,78280 GUYANCOURT, France) . 
 

 1219بيس،افنيو دو هويت ماي  1ايس ساس )وعنوانه:  من : 
 . جويان كورت فرنسا( 77971

 
TO: SYSTEMAIR AC SAS (whose address is: Route 
de Verneuil, 27570 Tillieres-sur-Avre- France) 

فرنيويل، سيستم اير ايه سي ساس )وعنوانه: روت دي  الى:
 فرنسا( -آفر-سور-، تيلييرس97971

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/1/2015 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  97/1/9119 في: 
وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

106508 113917 
In class: 35 19 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Multi Retail Trade Co.  (whose address is: 
Amman, Shmeissani, Ibn Arabi St. Jordan, Amman) . 
 

المتعددة للتجزئة التجارية  )وعنوانه: عمان، الشميساني شارع  من : 
 . ابن عربي االردن(

 
TO: Biskain for Import and Export and Restaurants 
Co. (whose address is: Amman. Jordan, Amman, 
11183, 831075) 

والمطاعم )وعنوانه: عمان شركة  بسكين لالستيراد والتصدير  الى:
 (711179, 11171االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  7/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/7/9112 في: 
اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -:التالية

67607 , 116346 37317  ,113113 
In class: 34 , 34 11,  11 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al-Furat For Tobacco and Cigarettes Industry 
Co.  (whose address is: Amman Jordan, Amman) . 
 

 شركة الفرات لصناعة التبغ والسجائر  )وعنوانه: عمان االردن( من : 
. 
 

TO: AL Furat Ltd . 
 الرقم تحت البريطانية العذراء جزر لقوانين وفقا ومؤسسة قائمة شركة
2010642 (whose address is: British Virgin Islands) 

 الفرات م م حشركة  الى:
شركة قائمة ومؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية تحت الرقم 

 )وعنوانه: جزر العذراء البريطانية(  9111319
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  10/6/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/3/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
 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.: 

( لسنة 11العالمات التجارية رقم )من قانون  91استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1299
 -التالية:

138400 117111 
In class: 3 1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

للعمل المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية   
 

From: Muhannad(Mohd Ediab) H.E ALmuhtaseb 
(whose address is: Amman Jordan, Amman, 11118, 
140283) . 
 

مهند محمد ادياب حاج ادياب المحتسب )وعنوانه: عمان  من : 
 . (111971, 11117االردن, 

 

TO: Jordanian Egyptian For Medical Devices and 
Natural Cosmetics Ltd (whose address is: Amman 
Jordan, Amman, 11512, 51) 

شركة االردنيه المصريه لصناعة المستلزمات الطبيه  الى:
 (91, 11919ومستحضرات التجميل )وعنوانه: عمان االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  11/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/7/9112 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
104682 

لسنة  (11رقم ) العالمات التجاريةمن قانون  91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

111379 

In class: 35  19الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:The Ogilvy Group, Inc.  (whose address is: 
Worldwide Plaza, 309 W 49th Street, New York, NY 
10019, U.S.A., NEW YORK). 

دبليو  112ذا اوجيلفي جروب، انك.  )وعنوانه: ورلد وايد بالزا,  من :
 ، الواليات المتحدة االمريكية(.11112ستريت، نيويورك، ان واي  12

TO: The Ogilvy Group Newco, LLC  (whose address 
is: 636 11th Avenue, New York, New York 10036 
USA, NEW YORK) 

ث 11 313نيوكو، ال ال سي )وعنوانه:  ذي اوجيلفي جروب : الى
 الواليات المتحدة االمركية( 11113افينيو، نيويورك، نيويورك 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 31/12/2013 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 11/19/9111 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
45880 , 47566 , 47567 , 48279 , 60485 , 60486 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

19771  ,17933  ,17937  ,17972  ,31179  ,31173 

In class: 16 , 9 , 7 , 11 , 41 , 37  17,  11,  11,  7,  2,  13الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:PROFILO ELEKTROGERATE-
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH  (whose address 
is: Carl- Wery - Str.34, 81739 Munich, Germany , 
MUNCHEN). 

بروفيلو اليكتروغيراتيه فيرتريبسغيسيلشافت ام بي اتش  )وعنوانه:  من :
 ميونيخ ، المانيا (. 71712، 11شتراسه  -فري-كارل

TO: BSH Hausgerate GmbH (whose address is: 
Carl- Wery - Str. 34, 81739 Munich, Germany) 

 -فيري-بي اس اتش هوسجيريت جي ام بي اتش )وعنوانه: كارل: الى
 ميونيخ ، المانيا( 71712، 11اس تي ار 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 18/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 17/7/9112 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
4807 , 5218 , 28304 , 28305 , 28306 , 33141 , 
35810 

نة لس (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  
1717  ,9917  ,97111  ,97119  ,97113  ,11111  ,
19711 

In class: 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:TRIUMPH INTERNATIONAL 
AKTIENGESELLSCHAFT  (whose address is: 
MARSSTRASSE 40- D -8000 MUNCHEN2 
GERMANY ) and TRIUMPH INTERNATIONAL 
AKTIENGESELLSCHAFT  (whose address is: 
MARSSTRASSE 40- D -8000 MUNCHEN2 
GERMANY ). 

 11تريامف انترناشيونال اكتينجسلشافت  )وعنوانه: مارشتراسيه  من :
ناشيونال اكتينجسلشافت  المانيا ( و تريامف انتر  9ميونخ  7111-دي 

 المانيا (. 9ميونخ  7111-دي  11)وعنوانه: مارشتراسيه 

TO: TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH  (whose 
address is: Marsstrasse 40, Munchen, D-80335, 
Germany) 

، 11تريومف انترناشونال جي ام بي اتش )وعنوانه: مارشتراسيه : الى
 ( ، المانيا71119-ميونخ دي 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 11/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 11/1/9112 في: 

في سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
140962 , 141413 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

111239  ,111111 

In class: 3 , 3  1,  1الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:SEXY HAIR CONCEPTS, LLC  (whose address 
is: 21551 Prairie Street, Chatsworth, CALIFORNIA 
91211, USA). 

برايري  91991سيكسي هير كونسيبتس, ال ال سي  )وعنوانه:  من :
 الواليات المتحدة االمريكية(. 21111ستريت, شاتسورث, كاليفورنيا 

TO: HENKEL CORPORATION (whose address is: 
One Henkel Way, Rocky Hill, Connecticut 06067, 
USA) 

هنكل كوربوريشن )وعنوانه: ونه هنكل واي، روكي هيل،  : الى
 ، الواليات المتحدة األمريكية(13137كونيكتيكت 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 1/1/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/1/9112 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
26137 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 جارية ذوات األرقامالعالمات التمالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

93117 

In class: 34  11الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:IMC, Inc.of Virginia (whose address is: 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Country OF New Castle, Zip Code 
(19801), U.S.A.). 

اي ام سي، انك. فيرجينيا )وعنوانه: كوربوريشن تراست سنتر،  من :
اسل، الرمز اورانج ستريت، ويلمنغتون،  مقاطعة نيوك 1912
 (،  الواليات المتحدة االمريكية(.12711البريدي)

TO: General Cigar Co., Inc. (whose address is:  An 
American Company, 10900 Nucklos Road, Suite 
100, Glen Allen, VA 23060, USA) 

 11211جينيرال سيجار كو.، انك. )وعنوانه: شركة من اميركا، : الى
، الواليات 91131، جلين الين، في ايه 111رود، سويت نوكولز 

 المتحدة االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 12/9/2012 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 19/2/9119 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
46592 , 53335 , 73080 , 80044 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك لن بأن ته ، أعال وتعدي 1299
-التالية:  

13929  ,91119  ,71171  ,71111 

In class: 14 , 14 , 14 , 14  11,  11,  11,  11الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:BULOVA CORPORATION  (whose address is: 
Empire State Building, 29th Floor, 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, U.S.A. , New 
York). 

فلور،  92بيولوفا كوربوريشن  )وعنوانه: إمباير ستيت بلدنغ،  من :
، الواليات المتحدة 11117فيفث أفنيو، نيويورك، نيويورك  191

 االميركية (.

TO: Citizen Watch Company of America, Inc. (whose 
address is: 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 
NewYork 10118, United States of America) 

 191سيتيزن ووتش كومباني أوف أميريكا ، انك. )وعنوانه:  : الى
، الواليات المتحدة 11117، نيويورك، نيويورك 92فيفث افنيو، الطابق 

 االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 1/1/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/1/9117 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
50888 

لسنة  (11رقم ) العالمات التجاريةمن قانون  91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

91777 

In class: 10  11الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:ST. JUDE MEDICAL, INC.  (whose address is: 
ONW LILLEHEI PLAZA, ST. PAUL, MINNESOTA 
55117, U.S.A., ST. PAUL). 

سانت. جود ميدكال، انك.  )وعنوانه: ون ليليهاي بالزا, سانت  من :
 , الواليات المتحدة االمريكية(.99117بول, مينسوتا 

TO: VAULT MERGER SUB, LLC (whose address is: 
An American Company , 1209 Orange Street, 
Wilmington, New Castle, 19801 , USA.) 

 1912ال ال سي )وعنوانه: شركة من اميركا، فولت ميرجير ساب، : الى
, الواليات المتحدة 12711اورانج ستريت، ويلمنجتون، نيوكاسل، 

 االميركية(
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 4/1/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/1/9117 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
43269 , 43271 , 43375 , 46963 , 62729 , 62730 , 
76052 , 76053 , 76054 , 76055 , 113916 , 113914 
, 113915 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91الى المادة  استنادا
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

11932  ,11971  ,11179  ,13231  ,39792  ,39711  ,
73199  ,73191  ,73191  ,73199  ,111213  ,111211 

 ,111219 
In class: 9 , 9 , 16 , 16 , 9 , 16 , 35 , 38 , 41 , 42 , 
9 , 42 , 16 

 19,  11,  17,  19,  13,  2,  13,  13,  2,  2الصنف : في 
 ,2  ,19  ,13 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

من اسم مالكها  التجارية للعمل المختص بهاقد حولت مع الشهرة 
  االصلي المسجل:

 
From:Reed Elsevier Properties,Inc . (whose address 
is: 1105 North Market Street, Suite 501, 
Wilmington,Delaware 19801 USA). 

نورث ماركيت  1119ريد السيفير بروبرتيز، انك. )وعنوانه:  من :
الواليات المتحدة  12711، ويلمنغتون، ديالوير 911ستريت،سويت 

 االمريكية(.
TO: RELX Inc. (whose address is: Seventh Floor, 
230 Park Avenue, New York, New York, 10169, 
USA) 

بارك افينيو، نيويورك،  911فلور، ريلكس انك )وعنوانه:  سيفينث : الى
 ، الواليات المتحدة االمريكية(11132نيويورك 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 13/11/2016 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 11/11/9113 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
30731 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 جارية ذوات األرقامالعالمات التمالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

11711 

In class: 9  2الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:ZIFF DAVIS, INC.  (whose address is: NEW 
YORK, NEW YORK, 10015 USA, NEWYORK). 

، 11113زيف دافيس، انك.  )وعنوانه: نيويورك، نيويورك،  من :
 الواليات المتحدة االمريكية (.

TO: Ziff Davis, LLC (whose address is: 28 East 28th 
Street, New York, New York 10016 USA, 
NEWYORK) 

ث ستريت، 97ايست  97زيف دافيس، ال ال سي  )وعنوانه: : الى
 الواليات المتحدة االمريكية ( 11113نيويورك، نيويورك 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 31/12/2013 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 11/19/9111 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



119 
 

 

 
 

Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
52849 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 جارية ذوات األرقامالعالمات التمالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

99712 

In class: 3  1الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:ETAT PUR, SAS  (whose address is: 355 rue 
Pierre-Simon Laplace 13290 Aix- en- Provence, 
France ). 

سيمون  -رو بيير  199ايتات بور، اس ايه اس  )وعنوانه:  من :
 بروفنس،فرنسا(. -ان  -ايكس11921البالس 

TO: NAOS (whose address is: 355 Rue Pierre- 
Simon Laplace 13290 AIX-EN- PROVENCE France 
) 

ايكس 11921سيمون البالس   -رو بيير  199ناوس )وعنوانه: : الى
 بروفنس، فرنسا ( -ان -

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 7/5/2012 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 7/9/9119 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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Notification of 

Trademark Assignment Through Merger 

 إعالن
باالندماج 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:  
136612 , 136582 , 139944 , 138105 , 136583 , 
136611 , 136610 , 136585 , 136609 , 136578 , 
139383 , 136602 , 139344 , 139370 , 139338 , 
139386 , 140017 , 140018 , 139947 , 139339 , 
139388 

لسنة  (11رقم ) من قانون العالمات التجارية 91استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1299
-التالية:  

113319  ,113979  ,112211  ,117119  ,113971  ,
113311  ,113311  ,113979  ,113312  ,113977  ,
112171  ,113319  ,112111  ,112171  ,112117  ,
112173  ,111117  ,111117  ,112217  ,112112  ,
112177 

In class: 42 , 9 , 16 , 35 , 37 , 37 , 35 , 38 , 38 , 
42 , 16 , 9 , 9 , 16 , 20 , 35 , 37 , 38 , 40 , 42 , 41 

,  17,  17,  19,  17,  17,  19,  13,  2,  19الصنف : في 
19  ,13  ,2  ,2  ,13  ,91  ,19  ,17  ,17  ,11  ,19  ,11 

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:ZIH Corp.  (whose address is: Suite 500, 475 
Half Day Road Lincolnshire,Illinois 60069 USA). 

هاف داي  179، 911زد ّاي اتش كورب.  )وعنوانه: سويت  من :
 الواليات المتحدة االميركية(. 31132رود، لينكونشير، إلينوي 

TO: Zebra Technologies Corporation (whose 
address is: 3 Overlook Point, Lincolnshire,Illinois 
60069 USA) 

اوفرلوك بوينت،  1زيبرا تيكنولوجيز كوربوريشن )وعنوانه: : الى
 الواليات المتحدة االميركية( 31132لينكونشير، إلينوي 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 28/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 97/19/9117 في: 

في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

191791  ,191791 120820 , 120821 
 In Classes:- 10 , 9 2,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:ResMed Limited ريسميد ليمتد  من:

 To:RESMED PTY LTD إلى:ريسميد بي تي واي ليمتد 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99111 52341 
 In Classes:- 16 13 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

-From:"FAREED AHMED" & SAMAR AL شركة "فريد احمد" وسمر السعدي  من:

SA'DI CO.  

 To:Samar Alsadi & Farid Ahmad Alsadi Heirs إلى:شركة سمر السعدي وورثة فريد احمد السعدي

Co. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111379 104682 
 In Classes:- 35 19 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 .From:WPP Capulet LLC دبليو بيه بيه كابيوليت ال ال سي. من:

  .To:The Ogilvy Group, LLC إلى:ذا اوجليفي جروب، ال ال سي

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117171  ,117179  ,117171  ,117179 107473 , 107475 , 107474 , 107472 
 In Classes:- 37 , 37 , 36 , 36 13,  13,  17,  17 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:Arabian Construction Group Sal شركة مجموعة االنشاءات العربية ش.م.ل)قابضة(  من:

(Holding)  

 To:(Arabian Construction Company SAL إلى:شركة االنشاءات العربية ش.م.ل)قابضة( 

(Holding 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

197119 128115 
 In Classes:- 29 92 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:The Ministry Of Commerce, Industry and وزارة التجارة والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص  من:

Tourism of the Republic of Cyprus  

 To:Ministry  of Energy, Commerce, Industry and إلى:وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة

Tourism 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

197119 128115 
 In Classes:- 29 92 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:Ministry  of Energy, Commerce, Industry وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة من:

and Tourism 

 To: Ministry of Energy, Commerce and Industry إلى:وزارة الطاقة والتجارة والصناعة 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



127 
 

 

 

 

 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113111  ,113111 106403 , 106404 
 In Classes:- 17 , 19 12,  17 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Promat GmbH برومات جي ام بي اتش  من:

 To: Etex Building Performance GmbH إلى:ايتيكس بيلدينج بيرفورمانس جي ام بي اتش

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17919  ,99771 17505 , 25883 
 In Classes:- 3 , 3 1,  1 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Guerlain Societe Anonyme جويرلين سوسيته أنونيم  من:

 To:Guerlain إلى:جيرالن

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

192991  ,192991  ,192999  ,192912 159521 , 159520 , 159522 , 159519 
 In Classes:- 40 , 37 , 35 , 6 3,  19,  17,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن من:

CORPORATION 

 To:NIPPON STEEL CORPORATION إلى:نبيون ستيل  كوربوريشن

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117917  ,117319  ,117311  ,117999  ,
117171  ,117739  ,111113  ,117299  ,
117291  ,111117  ,117212  ,117912  ,
117317  ,117179  ,117317  ,117999  ,
117291  ,117779  ,117291  ,117317  ,
117317  ,111111  ,117313  ,117911  ,
117911  ,117122  ,117771  ,117731  ,
117917  ,117311  ,117311  ,117319 

107518 , 107615 , 107614 , 107552 , 108083 
, 107862 , 110436 , 107952 , 107951 , 110437 
, 107949 , 107519 , 107638 , 108082 , 107637 
, 107555 , 107953 , 107872 , 107950 , 107617 
, 107618 , 110441 , 107616 , 107514 , 107513 
, 108199 , 107871 , 107861 , 107517 , 107634 
, 107613 , 107635 

 1,  1,  1,  19,  17,  12,  19,  1 -االصناف: في
 ,1  ,1  ,1  ,1  ,17  ,19  ,12  ,1  ,1  ,1  ,1 
 ,1  ,1  ,1  ,1  ,12  ,17  ,19  ,1  ,1  ,19  ,1 
 ,19  ,1 

In Classes:- 1 , 42 , 39 , 37 , 35 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 

4 , 37 , 35 , 39 , 1 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 39 , 37 , 35 

, 4 , 4 , 42 , 4 , 42 , 1 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:Open Joint Stock Company Oil Company شركة النفط ) لوك اويل( شركة مساهمة مفتوحة  من:

LUKOIL  

 To:"Public Joint Stock Company"Oil إلى:الشركة المساهمة العامة"الشركة النفطية" لوك أويل" 

Company"LUKOIL 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299لسنة ( 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

192971  ,197211  ,197927  ,197371 159571 , 157904 , 158297 , 158673 
 In Classes:- 11 , 3 , 21 , 11 11,  91,  1,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Rational AG رايشنال ايه جي  من:

 To:Rational AKtiengesellschaft إلى:راشيونال اكتينجيزيلشافت

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117929  ,117112  ,117211  ,117211  ,
117211 

107295 , 107309 , 107940 , 107941 , 107943 

 In Classes:- 45 , 41 , 36 , 44 , 43 11,  11,  13,  11,  19 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:International Save The Children Alliance انترناشيونال سايف ذا تشيلدرين االيانس  من:

  To:Save The Children International إلى:سايف ذا تشيلدرين إنترناشيونال

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111711  ,111792  ,111711  ,111399  ,
111731  ,111797  ,111739  ,117911  ,
117179 

141731 , 141729 , 141730 , 143652 , 141760 
, 141728 , 141762 , 148501 , 148185 

 19,  19,  99,  97,  17,  11,  2 -االصناف: في
 ,2  ,2 

In Classes:- 9 , 41 , 38 , 28 , 25 , 42 , 45 , 9 , 9 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Oculus VR, LLC أوكوالس في آر، ال ال سي  من:

 To:Facebook Technologies,LLC إلى:فيسبوك  تيكنولوجيز، ال ال سي 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

197331  ,197299 127663 , 128955 
 In Classes:- 5 , 31 11,  9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 فيتاجرو اولد اس.ار.ال. من:
 

From:VETAGRO OLD S.R.L. 

 

 إلى:فيتاجرو انترناشونال اس.ار.ال.
 

To:VETAGRO INTERNATIONAL S.R.L. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

197331  ,197299 127663 , 128955 
 In Classes:- 5 , 31 11,  9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:VETAGRO SPA فيتاجرو اس بي ايه  من:

 إلى:فيتاجرو اولد اس.ار.ال.
 

To:VETAGRO OLD S.R.L. 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299لسنة ( 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

199119 155432 
 In Classes:- 10 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:MEDISANA AG ميديسانا ايه جي من:

 إلى:ميديسانا جي ام بي اتش
 

To:Medisana GmbH 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299لسنة ( 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17777 47888 
 In Classes:- 11 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:MANDO CLIMATE CONTROL ماندو كاليميت كونترول كوربوريشن  من:

CORPORATION  

 .To:Winiamando inc إلى:وينياماندو انك .

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17777 47888 
 In Classes:- 11 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 .From:Winiamando inc وينياماندو انك . من:

 .To:DAYOU WINIA CO., Ltd إلى:دايو وينيا كو.،ليمتد.

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
التجارية مالك العالمة اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111719  ,111711  ,111931  ,111711 110702 , 110703 , 110260 , 110704 
 In Classes:- 9 , 42 , 38 , 39 12,  17,  19,  2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

ذا يوروبيان كوميونيتي ، ريبريزنتد باي ذا يوروبيان  من:
 كوميشين 

From:The EUROPEAN 

COMMUNITY,represented by the European 

Commission 

إلى: االتحاد  االوروبي، ممثلة من قبل المفوضية 
 االوروبية .

To:The European Union, represented by the 

European Commission. 

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117717 147808 
 In Classes:- 30 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Elledi S.P.A ايليدي اس. بيه. ايه.  من:

 .To:LAGO GROUP S.P.A إلى:الجو جروب اس.بيه.ايه.

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

7191  ,17733  ,17737  ,17771  ,17771  ,
91117  ,97117 , 92979  ,92971  ,92971  ,
92979  ,31391  ,31217  ,31211  ,33119  ,
71921  ,71719  ,73121  ,73999  ,73992  ,
77113  ,111197  ,111191  ,119211  ,
111111  ,113119  ,113111  ,119291  ,
113129  ,191711  ,191711  ,193719  ,
119119  ,119117  ,119113  ,119117  ,
117719 , 117711  ,111119  ,111171  ,
191131 

7351 , 48766 , 48768 , 48770 , 48771 , 53338 
, 58347 , 59582 , 59583 , 59584 , 59585 , 
60623 , 64938 , 64941 , 66335 , 71294 , 80715 
, 86493 , 86252 , 86259 , 87346 , 110158 , 
110424 , 112900 , 114441 , 116002 , 116001 
, 115920 , 116192 , 123814 , 123813 , 126845 
, 142342 , 135047 , 135046 , 135048 , 137832 
, 137833 , 141345 , 144073 , 151464 

 19,  19,  19,  19,  19,  19,  19 -االصناف: في
 ,17  ,19  ,19  ,17  ,17  ,19  ,19  ,19  ,19 
 ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19 
 ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,19  ,97 
 ,97  ,19  ,19  ,97  ,19  ,97  ,2 

In Classes:- 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 37 , 42 , 

42 , 37 , 37 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 

12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 

28 , 27 , 12 , 12 , 27 , 12 , 28 , 9 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Adam Opel AG آدم أوبل أيه جي  من:

 To:Adam Opel  GmbH إلى:آدم أوبل جي ام بي اتش

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

11911 10233 
 In Classes:- 6 3 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:Nippon Steel & Sumitomo Metal نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن  من:

Corporation  

 To:NIPPON STEEL CORPORATION إلى:نبيون ستيل كوربوريشن 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113171 106183 
 In Classes:- 33 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Polmos Zyrardow SP.ZO.O بولومز زيراردو اس بي.زيد اوه .اوه  من:

إلى:بولموس زيراردو  سبولكا زد اوجرانيكزونا 
 اودبويدزيالنوسيا

To:POLMOS ZYRADOW SPOLKA Z 

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111991  ,111993  ,111991  ,111999  ,
111311  ,111999  ,111312  ,111917  ,
111991  ,111991 

104554 , 104556 , 104551 , 104555 , 104640 
, 104552 , 104639 , 104548 , 104553 , 104550 

,  17,  19,  91,  13,  11,  7,  3 -االصناف: في
11  ,11  ,19 

In Classes:- 6 , 8 , 11 , 16 , 21 , 35 , 37 , 40 , 41 , 42 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Al EZZ STEEL REBARS S.A.E شركة العز لصناعة حديد التسليح ش.م.م  من:

 To:Ezz Steel, SAE إلى:شركة حديد عز ش.م.م.

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119277  ,119271  ,119272 145978 , 145980 , 145979 
 In Classes:- 9 , 41 , 16 13,  11,  2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Macmillan Publishers Limited ماكميالن ببليشرز ليمتد  من:

  To:Springer Nature Limited إلى:سبرينغر ناتشر ليميتد

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

13929  ,91119  ,71171  ,71111 46592 , 53335 , 73080 , 80044 
 In Classes:- 14 , 14 , 14 , 14 11,  11,  11,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 .From:Citizen Watch Company of America, Inc سيتيزن ووتش كومباني أوف أميريكا ، انك. من:

انك. وتعمل إلى:سيتيزن ووتش كومباني أوف أميريكا، 
 تحت اسم بولوفا

To:Citizen Watch Company of America, 

Inc.d/b/a Bulova 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

191219  ,191211  ,191211  ,191379  ,
191321  ,191377 

121912 , 121910 , 121911 , 121672 , 121693 
, 121678 

 In Classes:- 43 , 30 , 35 , 35 , 43 , 30 11,  11,  19,  19,  11,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Al- Amjaad Establishment مؤسسة األمجاد  من:

 To:Al- Amjaad Trading & Contracting األمجاد للتجارة والمقاوالتإلى:شركة 

Company  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117919 138515 
 In Classes:- 39 12 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Ismail Hlalt & Kamal Shaba'an Co شركة اسماعيل الهالالت وكمال الشبعان  من:

  To:Bedouin  Travel Co إلى:شركة البدويه للسفر

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117372 147679 
 In Classes:- 38 17 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

رزق نظمي عبدالمحسن ابوجاجه )ويتاجرون بإسم  من:
موقع دردشتي أحلى دردشة االلكتروني المتخصص 

 للتواصل االجتماعي(

From:Rizk Nathmi Abdelmuhsen Abu Jajeh 

(Trading as Drdchati Site  for the Best 

ElectroSpecialized Social Networking Chatting) 

 To:RIZIK NAZMI ABDEL MUHSEN ABU إلى:رزق نظمي عبدالمحسن ابوجاجه 

JAJEH  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111197  ,113917  ,113919  ,113917  ,
113913 

140157 , 146207 , 146205 , 146208 , 146206 

 In Classes:- 10 , 10 , 10 , 10 , 10 11,  11,  11,  11,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Joy Healthcare Industry Co .Ltd شركة الفرح لصناعة اجهزة العناية الصحية ذ.م.م  من:

 .To:Joy Healthy Food & Devices Co إلى:شركة الفرح لصناعة االجهزة واالغذية الصحية ذ.م.م 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19711 12844 
 In Classes:- 33 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

هايدسيك، انساين مايسون هايدسيك مؤسسة  -بابير من:
 باسم كومباني شامبنوا 1779في 

From:Piper-Heidsieck Ancienne Maison 

Heidsieck Fondee en 1785 Compagnie 

Champenoise 

ك سي إتش بيبر هيدسي -إلى:كمبني شامبونويز بيه إتش
 1779أسيين ميسون هيدسيك فونديي ئي إن  –

To:COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. 

PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON 

HEIDSIECK FONDEE EN 1785 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112719  ,112711  ,112711  ,112797  ,
112713  ,112791  ,112711  ,112792  ,
112719  ,112711  ,112711  ,112712  ,
112793  ,112717  ,112711  ,112717  ,
112719  ,112797  ,112799 

109842 , 109833 , 109841 , 109828 , 109836 
, 109824 , 109834 , 109829 , 109835 , 109831 
, 109840 , 109839 , 109826 , 109838 , 109830 
, 109837 , 109832 , 109827 , 109825 

 1,  91,  17,  11,  11,  11,  19 -االصناف: في
 ,7  ,11  ,19  ,9  ,92  ,12  ,91  ,97  ,99  ,
2  ,13  ,91 

In Classes:- 32 , 31 , 30 , 14 , 18 , 21 , 3 , 8 , 11 , 35 

, 5 , 29 , 39 , 24 , 28 , 25 , 9 , 16 , 20 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Monoprix S.A مونوبريكس اس.ايه.  من:

 To:MONOPRIX إلى:مونوبريكس 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

93773  ,93777  ,31121 56786 , 56787 , 60493 
 In Classes:- 28 , 16 , 41 11,  13,  97 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:TAG - HEUER SA هير اس ايه  -تاج  من:

 To:LVMH Swiss Manufactures SA اتش سويس مانيوفاكتشورز اس ايهإلى:ال في ام 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



154 
 

 

 

 

 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113339 146662 
 In Classes:- 43 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Country Inns & Suites By Carlson , Inc كاونتري انز آند سويتس باي كارلسون، إنك .  من:

 .To:Country Inn & Suites by Radisson, Inc إلى:كنتري ان اند سويتس راديسون ، انك.

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299لسنة ( 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117111 137311 
 In Classes:- 29 92 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Minerva S.A. Edible Oils Enterprises منيرفا إس. إيه. إيديبل أويلز إنتربرايسز  من:

 إلى:مينيرفا اس. ايه إيديبل أويلز اند فوودز إنتربرايزس
 

To:MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS 

ENTERPRISES 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111211 140941 
 In Classes:- 30 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 .From:Twably for Trading Co شركة توابلي للتجارة  من:

 To:TWABLY For Food Packaging إلى:توابلي لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

199117 155038 
 In Classes:- 3 1 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:husam adel omer jad allah حسام عادل عمر جاد اهلل  من:

 To:ISSA MAHMOUD IBRAHIM MISHAL إلى:عيسى محمود ابراهيم مشعل

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112137  ,112971  ,112971  ,112737 139068 , 139581 , 139580 , 149867 
 In Classes:- 18 , 18 , 18 , 18 17,  17,  17,  17 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Labanies Syrain Housing Company الشركة اللبنانية السورية لالسكان  من:

 To:MELAS.Co for Housing إلى:شركة ميالس لالسكان 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



159 
 

 

 

 

 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

72999  ,192113 79525 , 129036 
 In Classes:- 1 , 1 1,  1 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:DSM Sinochem Pharmaceuticals دي اس ام سينوكيم فارماسيوتيكالز نيذرالندز بي.في.  من:

Netherlands B.V.  

 .To:Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V إلى:سينتريينت فارماسوتيكلز نيذرالندز بي.في.

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

71721  ,71729  ,71723 74791 , 74795 , 74796 
 In Classes:- 30 , 29 , 32 19,  92,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

شركة الشرق األوسط للتجارة والتوضيب "مبتكو  من:
 ش.م.م." 

From:Middle East Packing & Treading 

Company MEPTICO 

إلى:شركة الشرق االوسط للتجارة والتوضيب ش.م.ل 
 )مبتيكو ( 

To:Middle East Packing and Trading Co ( 

MEPTICO) SAL 

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
التجارية مالك العالمة اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112192 109329 
 In Classes:- 35 19 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Al Munjed Letechnologia Al Ma'loumat شركة المنجد لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م  من:

 To:Multivision for Electronic Equipment المتعددة لتجارة المعدات االلكترونيةإلى:شركة الرؤيا 

Trading 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

131191 161320 
 In Classes:- 41 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:Association of Rehabilitation and جمعية التأهيل و الرعاية الخيرية  من:

charitable care  

  To:Rehabilitation and Welfare Society إلى:جمعية التأهيل و الرعاية الخيرية 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

193917  ,193913 156207 , 156206 
 In Classes:- 30 , 29 92,  11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

إيفرجرين نيبوليتان كو. إل تي دي.  شركة محدودة   من:
 خاصة قائمة بموجب قوانين إنجلترا و ويلز

From:Evergreen Neapolitan Co. Ltd., a England 

and Wales private limited company 

 To:Conifer Ventures Limited إلى: كونيفير فنتشورز ليمتد

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
التجاريةمالك العالمة  اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111117 103347 
 In Classes:- 30 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:AZMI HABIBA & SONS CO./ HABIBA شركة عزمي حبيبة واوالده / محالت حبيبه للتموين من:

STORES FOR FOOD STUFF 

إلى:شركة عزمي حبيبة واوالده ذ.م.م / محالت حبيبه 
 للتموين

To:AZMI HABIBA & SONS CO./ HABIBA 

STORES FOR FOOD STUFF 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117319 107605 
 In Classes:- 11 11 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Ace S.A ايس اس.ايه.  من:

 To: ACE SAS إلى:ايس ساس

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117793  ,112117 108826 , 109148 
 In Classes:- 32 , 32 19,  19 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  From:Al Ain Mineral Water Company -PJS ش م ع  -شركة العين للمياه المعدنية  من:

 To:Al Ain  Food & Beverages PJSC إلى:شركة العين لألغذية والمشروبات ش.م.ع

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
التجارية مالك العالمة اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117719 107705 
 In Classes:- 9 2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

 From:BENRO PRECISION INDUSTRIAL بنرو بريسجن إندستلاير )زهونجشان( كو.، أل تي دي  من:

(ZHONGSHAN) CO., LTD.  

إلى:جوانجدونج بينرو ايميج تيكنولوجي اندستلاير كو.، 
 ليمتد

To:Guangdong Benro Image Technology 

Industrial Co., Ltd. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
ته، أعلن بأن مالك العالمات وتعديال  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

1119  ,3139  ,11179  ,11371  ,11199  ,
11137  ,11711  ,13191  ,97921  ,12271  ,
91172  ,71379  ,71911  ,77939  ,77171  ,
119979  ,117977  ,117119  ,117911  ,
117973  ,117929  ,117972  ,117971  ,
117317  ,117921  ,117911  ,111911  ,
111121  ,199121  ,199121 

1132 , 6165 , 10472 , 10684 , 11052 , 11468 
, 14704 , 16354 , 27593 , 49970 , 53089 , 
73675 , 81501 , 88262 , 87170 , 115275 , 
117587 , 117312 , 117203 , 117586 , 117592 
, 117589 , 118280 , 118608 , 117590 , 117200 
, 133241 , 134191 , 152391 , 152393 

,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 -االصناف: في
9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,
9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9 

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 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسمه 

 

  .From:Novartis Consumer Health S.A نوفارتس كونسيومر هيلث اس.ايه.  من:

 .To:GSK Consumer Healthcare S.A إلى: جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس.ايه.

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
العالمة التجاريةتغيير عنوان مالك   

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111912 104539 

 In Class 42 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
سي بيلد ايه،بارسيبانينيوجير -انترببيس باركوري 111 من:

, 11129الواليات المتحده االمريكيه ,  17191
291111 

 
، 11112جاليريا باركوى، اتلنتا، جورجيا  111 :إلى

 291111, 11129الواليات المتحده االمريكيه, 

Has changed his addres 

 

From:400 Interpace Parkway- 

Bldg.A.Parsippany, New Jsersey 07054, USA, 

11192, 921100 

 

 

TO: 300 Galleria Parkway,  Atlanta, Georgia 

30339, U.S.A, 11192, 921100 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

92117  ,92117  ,92191  ,92191  ,92191  ,
92199  ,92193  ,31177 

59017 , 59018 , 59021 , 59023 , 59024 , 59025 , 

59026 , 60177 

,  19,  19,  19,  19,  19,  19,  19 الصنف في
19 

In Class 42 , 42 , 42 , 42 , 42 , 42 , 42 , 42 

 قد غير عنوانه 

 
فلور، شيكاغو،  11اس. واكير درايف،  71 من:  من:

 ، الواليات المتحدة االمريكية31313اللينويز 
 
، شيكاغو،  11نورث ريفيرسيد بالزا، الطابق  191 :إلى

 ، الواليات االمريكية31313اي ال 
 

Has changed his addres 

 

From:71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, 

IL 60606, U.S.A. 

 

 

TO: 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago,IL 60606,USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

191771 124771 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
-117كو, طوكيو -كونان، مايناتو 1-7-19 من:

 , اليابان 1179
 
كو، -شيناغاوا، شيناغاوا-هيجاشي 1-19-1  :إلى

 طوكيو، اليابان 111-1119

Has changed his addres 

 

From: 1-8-15 Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-

0075, Japan  
 
 

TO:  4-12-3 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, 

140-002 Tokyo, Japan , TOKYO 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117179  ,117297  ,117231  ,117197  ,
117777  ,117121  ,117177 

108475 , 107957 , 107964 , 108428 , 107777 , 

108493 , 108477 

 In Class 9 , 37 , 35 , 2 , 40 , 16 , 42 19,  13,  11,  9,  19,  17,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
،نورووك ،كونكتيكت 1919غلوفر افنيو،ص.ب  45 من:

 ، الواليات المتحدة االميركية 13793-1919
 
 -13791، نورووك ، كونيكتيكت 7ميريت  911 :إلى

 ، الواليات المتحدة االمريكية1193

Has changed his addres 

 

From:45 Glover Avenue,P.O Box 4505,Norwalk, 

Connecticut 06856 - 4505,U.S.A 

 

TO: 201 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851- 

1056, USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117172  ,117179  ,117111  ,117171 108079 , 108182 , 108300 , 108080 

 In Class 33 , 33 , 33 , 33 11,  11,  11,  11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 سكافهوسين، سويسرا 7911، 9سبيتالستراس  من:
 
 
 شافهاوزن، سويسرا 7911، 11كوايشتراسه  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Spitaistrasse 5,8200 Schaffhausen, 

Switzerland 

 

 

TO: Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 

Switzerland 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117311 107631 

 In Class 8 7 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
،هيمو آر دي.، شينجانج 719الن ،  91رقم  من:

جمهورية  ، تايوان ،192تاونشب، تايشونج كاونتي 
 الصين الشعبية

 
، هيمو آر دي.، 1، سيك. 719الن ،  91رقم  :إلى

، تايوان ، 192شينجانج ديست.، تايشونج سيتي 
 )جمهورية الصين الشعبية(

Has changed his addres 

 

From:No.23,Lane 742,Hemu RD.,Shengang 

Township, Taichung County 429,Taiwan,R.O.C. 

 

 

TO: No.23, LANE 742, SEC.1, HEMU RD., 

SHENGANG DIST., TAICHUNG CITY 429, 

TAIWAN (R.O.C) 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



175 
 

 

 

 

 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99211 22931 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ال ان،  3واي  1ستانهوب جيت، لندن دبليو  15 من:

 المملكة المتحدة
 
كريك أفنيو، كمبريدج بايوميديكال فرنسيس  1 :إلى

 ايه ايه، المملكة المتحدة 1 9كمبوس، كمبريدج سي بي

Has changed his addres 

 

From:15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN 

United Kingdom 

 

TO: 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, 

United Kingdom 

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117119 108342 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 ميونخ المانيا 71132 -، دي11اسارتايستراسيه  من:
 
 
ميونيخ،  71377 -، دي11إلسنهيميرشتراسه  :إلى

 ألمانيا

Has changed his addres 

 

From:Isartaistrasse 43,D- 80469 Munchen 

Germany 

 

 

TO: Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Munchen , 

Germany  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117721 107793 

 In Class 3 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 , ألمانيا 77171, ميكينييرين  79تيتنانجر ستراس من:
 
 
 77171، ميكينبيرين، 19-9وينتر هالتر سترسي  :إلى

 ،ألمانيا .

Has changed his addres 

 

From:Tettnanger Strasse 72, Meckenbeuren 

88074, Germany 

 

 

TO: Winterhalterstrasse 2-12, Meckkenbeuren 

88074,Germany 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



178 
 

 

 

 

 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111171 144073 

 In Class 12 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 روسلشايم، ألمانيا 39197 1با نهوفس بالتز  من:
 
 
 روسيلسهايم، المانيا 39191باهنهوفسبالتز  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Bahnhofsplatz 1 65428 Ruesselsheim 

GERMANY 

 

 

TO: Bahnhofsplatz 65423 Ruesselsheim, 

Germany 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



179 
 

 

 

 

 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19732  ,111173  ,111927  ,111719 12869 , 111186 , 110297 , 110735 

 In Class 25 , 25 , 25 , 25 99,  99,  99,  99 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 لوزان، سويسرا 1117، 71افينيو دي روداني من: 

  
 
 لوزان ، سويسرا  1113  31افينيو دوتشي  :إلى

Has changed his addres 

 

From: Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, 

Switzerland   

 

 

TO: Avenue d’Ouchy 61  1006 Lausanne, 

Switzerland 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19117  ,19117  ,19112  ,91717  ,91212  ,
91219  ,39721  ,111399  ,111391  ,
113191 

12137 , 12138 , 12139 , 21847 , 23939 , 53942 , 

65791 , 110622 , 110623 , 116351 

,  9,  9,  9,  9,  9,  1,  11,  92,  9 الصنف في
92 

In Class 5 , 29 , 30 , 3 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 29 

 قد غير عنوانه 

 
بي جي سكيفول  1117بولفارد، ، سكيفول 119 من:

 ايربورت، هولندا
 
 ال اس هوفدورب هولندا  9119 137تاوروسافينيو  :إلى

Has changed his addres 

 

From:105, Schiphol Boulevard, 1118 GB 

Schiphol Airport, The Netherland, Schiphol 

 

 

TO: Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The 

Netherlands. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111177 134488 

 In Class 36 13 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
لوكسمبورع،  1191، روت دارلون، 113  من:

 لوكسمبورغ 
 
ستراسين ،  7112روت دي ارلون ، 12-91 :إلى

 لوكسمبورغ 

Has changed his addres 

 

From:136, Route d'Arlon, 1150 

Luxembourg,Luxembourg  

 

 

TO: 19-21 route d'Arlon, 8009 Strassen, 

Luxembourg  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112972  ,112977  ,112921  ,112979  ,
112971  ,112929  ,112977  ,112973  ,
112921  ,112971  ,112977  ,112971  ,
112972  ,112979  ,112927  ,112973  ,
112979  ,112921  ,112929  ,112971  ,
112971  ,112921  ,112977  ,112971  ,
112927  ,112923 

109589 , 109587 , 109590 , 109575 , 109580 , 

109595 , 109588 , 109576 , 109591 , 109573 , 

109578 , 109583 , 109579 , 109585 , 109598 , 

109586 , 109582 , 109594 , 109592 , 109581 , 

109574 , 109593 , 109577 , 109584 , 109597 , 

109596 

,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7 الصنف في
7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7  ,7 , 13  ,
7  ,7  ,7  ,7 

In Class 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 

7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 16 , 7 , 7 , 7 , 7 

 قد غير عنوانه 

 
جو, -، دوكسان دونج جيوميتشيون1-291رقم من:

 سيؤول الجمهورية الكورية
 
غو ، سول ، -رو ، غيومتشيون-نامبوصنهوان : إلى

 ، جمهورية كوريا 17913

Has changed his addres 

 

From:#953-1, Doksan-Dong,Geumcheon-Gu, 

Seoul,Republic of Korea 

 

 

TO: 1350, Nambusunhwan-ro, Geumcheon-gu, 

seoul, 08536, Republic of korea  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111111  ,111111 110104 , 110103 

 In Class 36 , 36 13,  13 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
دينفر، كولورادو 711برودواي، سويت  1700 من:

 أمريكا 71921
 
، دنفر، سي او 9299ستريت، سيوت  17 717 :إلى

 ، الواليات المتحدة األمريكية 71919
 

Has changed his addres 

 

From:1700 Broadway, Suite 700, Denver, 

Colorado 80290, U.S.A. 

 

 

TO: 707 17th Street, Suite 2925, Denver, CO 

80202, United States of America  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19117 12007 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 1111، 191سبيفارم آي بي، بي في، كنغزفوردويج  من:

 جي آر امستردام، هولندا
 
اتش بيه  1171، 191انتونيو فيفالدسترات  :إلى

 امستردام، هولندا

Has changed his addres 

 

From:Spepharm IP, BV, Kingsfordweg 151, 1043 

GR Amsterdam, The Netherlands 

 

 

TO: Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP 

Amsterdam, The Netherlands 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19311  ,19311  ,13373  ,13371  ,92711  ,
11117  ,11117  ,91711  ,91711 

15640 , 15641 , 16676 , 16680 , 29731 , 43137 , 

43138 , 53840 , 53841 

 11,  7,  11,  11,  11,  7 , 11,  11 الصنف في
 ,7 

In Class 11 , 11 , 7 , 11 , 11 , 11 , 7 , 11 , 7 

 قد غير عنوانه 

 
ساوث ريتشالند افنيو، يورك، ينسلفانيا  311 من:

 ، الواليات المتحدة االمريكية17111
 
ايست ميشيغان ستريت، ميلواكي، ويسكونسن  917 :إلى

 األمريكية، الواليات المتحدة 91919

Has changed his addres 

 

From:631 SOUTH RICHLAND AVE., YORK, 

PENNSYLVANIA 17403 U.S.A., YORK 

 

 

TO: 507 East Michigan Street, Milwaukee, WI 

53202, USA, YORK 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112139 139465 

 In Class 1 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
اس. مين ستريت، جاردينا، كاليفورنيا  17112  من:

 ، الواليات المتحدة االمريكية21917
 
دبليو. فبكتوريا ستريت، كومبتون، كاليفورنيا  199 :إلى

 ، الواليات المتحدة االمريكية21991

Has changed his addres 

 

From:17109 S. Main Street, Gardena, California 

90248, USA 

 

 

TO: 455 W. Victoria Street, Compton, California 

90220, USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99971  ,99971 25573 , 25574 

 In Class 21 , 17 17,  91 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 باريس، فرنسا  79117رو بالزاك،  9 من:
 
كولومبوس  29719، رو ديستين دورفس 191 :إلى

 سيديكس فرنسا

Has changed his addres 

 

From:2RUE BALZAC 75008 PARIS FRANCE  

 

 

TO: 420, Rue d' Estienne d'Orves 92705 

Colombes Cedex France 

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99939 25562 

 In Class 3 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 -سير سين  -نوبى  29911ري بيرتوا = دوما  1 من:

 فرنسا 
 
نويلي سور سين،  29911رو دو كوموندو بيلو،  2 :إلى

 فرنسا

Has changed his addres 

 

From:4 RUE BERTEAUX- DUMAD 92200 

NEUILLY - SUR - SEINE PRANCE  

 

 

TO: 9 rue du Commandant Pilot, 92200 

NEUILLY SUR SEINE, Fance 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99711 25830 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 تشوم كو, طوكيو اليابان - 1, نيهونباشي ,  9 - 9 من:
 
كو، طوكيو،  -تشوم، تشو-1، كيوباشي 7-12 :إلى

 اليابان

Has changed his addres 

 

From:2 - 5 , NIHONBASHI , 1 - CHOME KU 

TOKYO JAPAN 

 

 

TO: 19-8, kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 

Japan 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



190 
 

 

 

 

 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113291 106951 

 In Class 33 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 سيدلس بولندا 17111 11.كوليجاوا 1يو من:
 
 بولنداوراسو،   171-11, 19فراسكاتي  :إلى

Has changed his addres 

 

From:U1.Kolejowa 10  08110 Siedlce Poland  

 

 

TO: Frascati 12, 00-483 Warszawa, Poland 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

9997 5257 

 In Class 30 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
، كولومبوس، 231هيوتشينسون افينيو، سويت  445 من:

 الواليات المتحدة االميركية 11919اوهايو 
 
جيفرسون رود، بارسيباني، نيو جيرسي  122  :إلى

 الواليات المتحدة االميركية 17191-1717

Has changed his addres 

 

From:445 Hutchinson Avenue, Suite 960, 

Columbus, Ohio 43235 U.S.A 

 

 

TO:  399 Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 

07054-3707 U.S.A. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99919  ,99919 25512 , 25515 

 In Class 7 , 11 11,  7 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 مونزا ايطاليا 91199، 3فيا شرنوسكي  من:
 
بروجيريو،  91731فيا بريفاتا ايدين فوماجالي،  :إلى

 مونزا اي بريانزا، ايطاليا

Has changed his addres 

 

From:via Cernuschi 6, 20052 Monza, Italy 

 

 

TO: Via Privata Eden Fumagalli, 20861 

Brugherio, Monza E Brianza, Italy 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19217  ,19212  ,19211  ,19219  ,19211  ,
19211  ,13191  ,13191  ,13199  ,13191  ,
13319  ,99711  ,99719 

45907 , 45909 , 45911 , 45912 , 45913 , 45914 , 

46450 , 46451 , 46452 , 46453 , 46615 , 52843 , 

52845 

 1,  99,  2,  1,  1,  1,  99,  2,  99 الصنف في
 ,99  ,99  ,2  ,2 

In Class 25 , 9 , 25 , 3 , 3 , 3 , 9 , 25 , 3 , 25 , 25 , 9 , 

9 

 قد غير عنوانه 

 
اي اس امستردام،  1191، 3ستادهودرسكادي  من:

 هولندا 
 
 ايه بيه، أمستردام، هولندا 1111، 139دانزيجركاده  :إلى

Has changed his addres 

 

From: Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, 

The Netherlands  

 

 

TO: Danzigerkade 165 1013 AP Amsterdam, The 

Netherlands 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17199 38122 

 In Class 24 91 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 1999, سيئول, كوريا , 1999-سي, بي, ص.ب من:
 
جو، سيؤول، كوريا, -رو، جنغ-، دونجهو111 :إلى

1999 

Has changed his addres 

 

From:C.P. P.O.BOX-3255 SEOUL, KOREA , 

3255 

 

 

TO: 310, Dongho- ro, Jung-gu, Seoul, Republic of 

Korea, 3255 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117799 108752 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 ميالنو، ايطاليا 91191، 17فيا ميسينا  من:
 
فاريسي )في ايه(،  91111 -911فيالي بوري،  :إلى

 ايطاليا

Has changed his addres 

 

From:Via Messina 38 , Milano 20154, Italy 

 

 

TO: Viale Borri, 231- 21100 VARESE(VA), Italy 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19197  ,17399 15357 , 17622 

 In Class 9 , 9 2,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 كو ، طوكيو ، اليابان -شيبارا ، ميناتو  1-2-1 من:
 
 كو، طوكيو، اليابان-نيهونباشي، تشو 1-9-9 :إلى

Has changed his addres 

 

From:3-9-1, Shibaura ,Minato -Ku ,Tokyo , 

Japan 

 

 

TO: 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo, Japan 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

91197 24127 

 In Class 1 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 برودواي الواليات المتحدة االمريكية 1711 من:
 
،  13177هيريتيج رود، ساوثبيري، سي تي  131 :إلى

 الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres 

 

From:1700 Broadway , USA 

 

 

TO: 464 Heritage  Road Southbury CT 06488 

USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

191131 151464 

 In Class 12 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 روسيلسهايم، المانيا 39197بانهوفسبالتز  من:
 
 
 روسلزهايم، المانيا  39191بانهوفسبالتز،  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Bahnhofsplatz 65428 Ruesselsheim 

Germany 

 

 

TO: Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, 

GERMANY 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119132 112369 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
، اكسنغهو رود، تاويوان سيتي، تاويوان 91رقم  من:

 ، تايوان ، جمهورية الصين الشعبية111كاونتي 
 
، شينغهوا رود، تاويوان ديستريك، تاويوان ستي 91 :إلى

 ، تايوان،  جمهورية الصين الشعبية111

Has changed his addres 

 

From:No.23,Xinghua Road,Taoyuan City, 

Taoyuan County 330,Taiwan,R.O.C. 

 

 

TO: N.o. 23, Xinghua Road,Taoyuan 

District,Taoyuan City 330, Taiwan, R.O.C. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112327 109698 

 In Class 30 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ريفر سايد درايف، شيرمان اوكس كاليفورنيا  11111 من:

 الواليات المتحدة االمريكية 21191
 
ان. انترتينمنت درايف،فالنسيا، كاليفورنيا  97771 :إلى

 ، الواليات المتحدة االمريكية21199

Has changed his addres 

 

From:14130 Riverside Drive,Sherman 

Oaks,California 91423, USA 

 

 

TO: 27770 N. Entertainment Drive ,Valencia, 

California 91355, U.S.A. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

12111  ,12111  ,12119  ,12179  ,12791  ,
73272  ,73211  ,117117  ,117117  ,
199112  ,111127  ,111123 

19310 , 19311 , 19312 , 39082 , 39724 , 86979 , 

86940 , 108017 , 108018 , 125349 , 141498 , 141496 

,  11,  92,  11,  92,  19,  11,  92 الصنف في
92  ,11  ,11  ,92  ,11 

In Class 29 , 30 , 32 , 29 , 30 , 29 , 43 , 29 , 43 , 43 , 

29 , 43 

 قد غير عنوانه 

 
، أتالنتا، 1111بيريميتر سنتر تيراس، سويت  111 من:

 ، الواليات المتحدة االمريكية11113جورجيا 
 
،  11193بلو الغون درايف، ميامي، فلوريدا  9717 :إلى

 الواليات المتحدة االمريكية 

Has changed his addres 

 

From:400 Perimeter Center Terrace, Suite 1000, 

Atlanta, Georgia 30346, USA 

 

 

TO: 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 

33126, United States of America 

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

11771  ,32911  ,77111  ,111973  ,
112911  ,112993  ,112997  ,112131  ,
111119 

30880 , 69240 , 88044 , 111586 , 119231 , 119256 , 

119257 , 119464 , 140012 

 In Class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ماركت ستريت ويلمينغتون،  1117 من:  

 الواليات المتحدة االمريكية 12727ديالوير،
 
، 12719سنتر رود، ويلمنغتون، دالوير  271 :إلى

 الواليات المتحدة األمريكية

Has changed his addres 

 

From:1007 MARKET STREET 

WILMINGTON DELAWARE 18787 U S A 

 

 

TO: 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, 

United States of America 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

13131  ,17191  ,13117  ,79991  ,77793  ,
72212  ,23111  ,119311  ,191791  ,
191791  ,191279  ,191293  ,193991  ,
197911  ,192971  ,192911  ,192139  ,
112111  ,119917 

36463 , 38020 , 46448 , 82523 , 87756 , 89939 , 

96141 , 102643 , 124753 , 124750 , 124972 , 124956 

, 126250 , 127534 , 129284 , 129214 , 129362 , 

139304 , 145538 

,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 الصنف في
9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9 

In Class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 

5 , 5 , 5 , 5 , 5 

 قد غير عنوانه 

 
 ليون فرنسا 32117، افنيو بونت باستور، 9 من:
 
 
 ليون، فرنسا 32117، ايسكيب هينري فاليه، 11 :إلى

Has changed his addres 

 

From:2, AVENUE PONT PASTEUR 69007 

LYON FRANCE, LYON 

 

 

TO: 14, Espace Henry Vallee, 69007 Lyon, 

France, Lyon 

التجارية مسجل العالمات  REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111221  ,111311  ,117391  ,117212  ,
117391  ,117393  ,117312  ,117317 

143991 , 144644 , 148651 , 148949 , 148650 , 

148656 , 148649 , 148648 

 In Class 44 , 5 , 44 , 10 , 5 , 44 , 10 , 5 9,  11,  11,  9,  11,  11,  9,  11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ريفيروالك، سيتي ويست بيزنيس كامبوس، دوبلن  5 :من
 ، ايرلندا91
 
باجوت  97-91ميسيان بالزا،  1&  9بلوك   :إلى

 ، ايرلندا9ستريت لووار، دبلن 

Has changed his addres 

 

From: 5 Riverwalk , Citywest  Business Campus, 

Dublin 24, Ireland 

 

 

TO:  .Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 - 58 Baggot 

Street Lower, Dublin 2, Ireland 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119131 115463 

 In Class 11 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
سي،  -سييونغدونغدونج، جيونجيو 3 -173 من:

 دو، جمهورية كويا -جيونجسانجبك
 
-ميون، جيونجيو -رو، يانجبيك -، بلجيك1399 :إلى

 دو، كوريا -سي ، جيونجسانجبك

Has changed his addres 

 

From: 386-6, Seongdong-Dong, Gyeongju-SI, 

Gyeongsangbuk-DO, Republic of  Korea 

 

 

TO: 1655، Bulguk- ro, Yangbuk-myeon, 

Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do,KOREA. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

131117 161437 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
, بوكا راتون, 111اكستشاينج كورت, سويت  1711 من:

 االمريكية , الواليات المتحدة11111فلوريدا 
 
جولدماين رود، مونرو، نورث كاروالينا،  1191 :إلى

 ،  الواليات المتحدة االمريكية.97111

Has changed his addres 

 

From:4700 Exchange Court, Suite 300, Boca 

Raton, Florida 33431, USA 

 

 

TO: 4320 Goldmine Road, Monroe, North 

Carolina, 28110, United States of America. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

71911 73231 

 In Class 14 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
جيه بي امستردام،  1117، 19سبيجيلجراشيت  من:

 النذرالندز
 
بي إكس  1111-إن إل 191ويستردوكسديجك  :إلى

 أمستردام هولندا
 

Has changed his addres 

 

From:SPIEGELGRACHT 15, 1017 JP 

AMSTERDAM,  NETHERLANDS, 

AMSTERDAM 

 

 

TO: Westerdoksdijk 423 Nl-1013 BX Amsterdam 

The Netherlands 

, AMSTERDAM 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111297 131927 

 In Class 30 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
, كولونيا جرانجاز المكسيك, 911ريو تشوروبوسكو  من:

 , المكسيك17111المكسيك , دي.اف. 
 
فورث بيسو  – 711كامارينا رقم  غويلرمو غونزاليز :إلى

كولونيا سانتا في، ديليغاسيون ألفارو أوبريغون سي. بيه. 
 ، مكسيكو سيتي، المكسيك11911

Has changed his addres 

 

From:Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas 

Mexico, Mexico.D.F.0/8400, Mexico 

 

 

TO: Guillermo Gonzalez Camarena # 800 – 4th 

Piso Colonia santa Fe, Delegacion Alvaro 

Obregon C.P. 01210, Mexico City, Mexico. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

93121 26394 

 In Class 31 11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 من:

 
 
 919جراوند فلور )شوب إيه أون جي/إف( رقم  :إلى

 كوينز رود سنترال, شيونغ وان, هونغ كونغ.
 

Has changed his addres 

 

From: Room 205, 2/F Stanhope House 734-738 

Kings Road, Quarry Bay, Hong Kong

 

 

 

TO: Ground Floor (Shop A on G/F) No. 242 

Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

199919  ,199911 152202 , 152201 

 In Class 6 , 1 1,  3 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
،شارع ماتشونجكو ، مقاطعة دان، زيجونج، 9رقم.  من:

 سيشيان، الصين
 
، شارع دايانج، مقاطعة زيليوجينج ، زيجونج، 1رقم  :إلى

 سيشيان، الصين.

Has changed his addres 

 

From:No. 2, Machongkou Street, Da'an District, 

Zigong, Sichuan, China 

 

 

TO: No. 1, Danyang  Street,  Ziliujing  District, 

Zigong, Sichuan, China  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112123  ,112279  ,112121  ,112121  ,
117377  ,117373  ,117377  ,117379  ,
117271  ,117279  ,117372  ,112129  ,
117271 

109196 , 109972 , 109193 , 109194 , 108687 , 

108686 , 108688 , 108685 , 108983 , 108985 , 

108689 , 109195 , 108984 

 1,  1,  2,  17,  99,  17,  2,  99,  1 الصنف في
 ,17  ,2  ,99  ,99 

In Class 3 , 25 , 9 , 18 , 25 , 18 , 9 , 3 , 3 , 18 , 9 , 25 

, 25 

 قد غير عنوانه 

 
لوكسمبورغ،  1191 -روت دي ارلون، ال  917 من:

 لوكسمبورغ
 
لوكسبورغ ،  1311افينو دو ال غار، ال  11-19 :إلى

 لوكسمبورغ 

Has changed his addres 

 

From:207 route d'Arlon ,L-1150 Luxembourg, 

Luxembourg 

 

 

TO: 42-44 Avenue de Ia Gare, L-1610 

Luxembourg, Luxembourg 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111171  ,119199 111071 , 132122 

 In Class 9 , 9 2,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 -بولونيا  29111، كوي الفونس لي جالو، 13 من:

 بيالنكورت، فرنسا
 
 باريس، فرنسا 79111رو دو رينارد،  11-7 :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:46, quai Alphonse Le Gallo, 92100 

Boulogne - Billancourt, France 

 

 

TO: 8-10 rue du renard, 75004, Paris, France 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

93119 26315 

 In Class 4 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
تشيرتي رود، صنبري اون ثيمتز، ميدلسيكس تي  من:

 بي بيه المملكة المتحدة 7 13دبليو 
 
، تيكنولوجي 71/32باتلي بيزنس بارك ، سويت  :إلى

اي ار  3 17درايف، باتلي،ويست يوركشاير، دبليو اف 
 المملكة المتحدة 

Has changed his addres 

 

From:CHERTSEY ROAD, SUNBURT ON 

THAMES, MIDDLESEX TW 16 7 BP UNITED 

KINGDOM 

 

TO: Batley Business Park, Suite 69/70, 

Technology Drive, Batley, West Yorkshire, 

WF17 6ER United Kingdom  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

11711 30731 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 11113ث ستريت، نيويورك، نيويورك 97ايست  28 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 
 11111ث افينيو، نيويورك، ان واي 9 111 :إلى

 الواليات المتحدة االمريكية 

Has changed his addres 

 

From:28 East 28th Street, New York, New York 

10016 USA 

 

 

TO: 114 5th Avenue, New York, NY 10011 

U.S.A., NEWYORK 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

99712 52849 

 In Class 3 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
-بيشوري اا-شركة من فرنسا، رو بيير بيرثير من:

 ، فرنسا 1ايكس اين بروفينس سيديكس  11799
 
ان  -ايكس11921سيمون البالس  -رو بيير  199 :إلى
 بروفنس،فرنسا -

Has changed his addres 

 

From:A French Company, Rue Pierre Berthier, 

Pichaury II-13855 Aix en Provence Cedex 3, 

France  

 

 

TO: 355 rue Pierre-Simon Laplace 13290 Aix- en- 

Provence, France  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112317  ,112317  ,112391  ,112312 109618 , 109617 , 109620 , 109619 

 In Class 39 , 20 , 39 , 20 91,  12,  91,  12 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ماكويري بليس، سيدني ان اس  1، جيتواي ،11ليفل  من:

 ،استراليا9111دبليو 
 
بيت ستريت ، سدني  191، انجل بليس ، 11ليفل  :إلى

 استراليا  9111ان اس دبليو 

Has changed his addres 

 

From:Level 40,Gateway,1 Macquarie Place, 

Sydney NSW 2000,Australia 

 

 

TO: Level 10, Angel Place, 123 Pitt Street, 

Sydney NSW 2000 Australia 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117912  ,117991  ,113231 107219 , 107220 , 106964 

 In Class 36 , 42 , 37 17,  19,  13 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
مدريد مدريد،  97191،3سور انجيال دي ال كروز  من:

 اسبانيا
 
انيكسو ،  1، ايديفيثيو99كاريتيرا دي بوثويلو،  :إلى

 ،ماثاداهوندا، مدريد، اسبانيا 97999

Has changed his addres 

 

From:Sor Angela de la Cruz, 6, 28020 Madrid, 

Spain 

 

 

TO: Carretera de Pozuelo, 52, Edificio 1 Anexo, 

28222, Majadahonda, Madrid, Spain 

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17971  ,17973  ,193937 17284 , 17286 , 126268 

 In Class 9 , 16 , 41 11,  13,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
برونيل رود، هاوندميلز، باسينجستوك، هامبشاير، ار  من:
 اكس اس المملكة المتحدة 3 91جي 
 
كرومويل بليس ، هامبشاير انتر ناشيونال بيزنيس : إلى

 91بارك، اليم تري واي، باسينغستوك، هامبشاير، ار جي
 واي جيه المملكة المتحدة7

Has changed his addres 

 

 From:Brunel Road, Houndmills Basingstoke, 

Hampshire RG21 6XS  United Kingdom 

 

 

TO: Cromwell Place, Hampshire International 

Business Park, Lime Tree Way, Basingstoke, 

Hampshire, RG24 8YJ United Kingdom, HANTS 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111117  ,111191 111318 , 111320 

 In Class 5 , 3 1,  9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 جينيف، سويسرا 1913بي،  19شيمين ادوارد تافان  من:
 
 
 سيون سويسرا  1291 97رو دي سيدر : إلى

Has changed his addres 

 

From:Chemin Edouard Tavan 12 B 1206 Geneve, 

Switzerland 

 

 

TO: Rue des Ce'dres 28 1950 Sion Switzerland  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



220 
 

 

 

 

 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117292  ,117912  ,117117  ,117297  ,
117117  ,112919 

107959 , 108549 , 108107 , 107958 , 108108 , 

109202 

 In Class 5 , 5 , 3 , 3 , 5 , 3 1,  9,  1,  1,  9,  9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 جينيف، سويسرا 1913بي،  19شيمين ادوارد تافان  من:
 
 
 سيون سويسرا  1291 97رو دي سيدر  : إلى

Has changed his addres 

 

From:Chemin Edouard Tavan 12 B 1206 Geneve 

Switzerland 

 

 

TO: Rue des Cedres 28 1950 Sion  Switzerland  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117291  ,117271  ,117919  ,117291 107921 , 107983 , 108215 , 107920 

 In Class 29 , 29 , 30 , 30 11,  11,  92,  92 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
، 79991داالس بارك واي، داالس, تكس  11711 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 
، 79191كوربوريت درايف، بالنو، تي اكس  7111 :إلى

 الواليات  المتحدة االمريكية 

Has changed his addres 

 

From:P.O.Box14841 Dallas Parkway, TX 75254, 

Dallas, USA 

 

 

TO: 7100 Corporate Drive , Plano, TX 75024 

USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

71979  ,71971  ,71917  ,71939  ,71933 81282 , 81283 , 81247 , 81265 , 81266 

 In Class 38 , 12 , 6 , 7 , 9 2,  7,  3,  19,  17 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
كيو، سيؤول،  -، كانجنام 192دونغ  -سامسونغ من:
 كوريا

 
 جو، سيؤول، -دايرو،يونجسان-، هانجانج29 :إلى
 كوريا  

Has changed his addres 

 

From:Samsung-dong 159, Kangnam-Ku, Seoul 

Korea, Seoul 

 

 

TO: 92, Hangang- Daero, Yongsan-Gu, Seoul, 

North Korea (Peoples Republic of) , Seoul 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111172  ,119297  ,111111 111489 , 115927 , 110431 

 In Class 33 , 33 , 33 11,  11,  11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 سكافهوسين، سويسرا 7911، 9سبيتالستراس  من:
 
 
 شافهاوزن، سويسرا 11،7911كوايشتراسه  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Spitalstrasse 5,8200 Schaffhausen, 

Switzerland 

 

 

TO: Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 

Switzerland 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

9177  ,9172  ,7173  ,7177  ,7913 5188 , 5189 , 8486 , 8487 , 8536 

 In Class 7 , 12 , 6 , 7 , 12 19,  7,  3,  19,  7 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ديوبنير افينيواس.دبيليو.سيتي اوف  1719 من:

 كانتون،والية اوهايو، الواليات المتحدة االمريكية
 
ماونت بليزنت  ستريت ان دبليو ، نورث  1911 :إلى

 ، الواليات المتحدة االمريكية 11791كانتون، اوهايو 

Has changed his addres 

 

From:1835 Duebner Avenue S.W. City of 

Canton,Stat of Ohio, U.S.A 

 

 

TO: 4500 Mount Pleasant Street NW, North 

Canton , Ohio 44720, United States of America  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113117  ,113117 106318 , 106317 

 In Class 5 , 3 1,  9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 11991،93كافالكي ماه.بيريه ريس كاد رقم: من:

 بلياليكدوزو,بويوكسيكميسي, استانبول, تركيا
 
سعادتديري ماهاليسي ، بيامي صفا كاديسي رقم  :إلى
 ايسينيورت اسنبول، تركيا  9/1:

Has changed his addres 

 

From:Kavakli Mah.Piri Reis Cad.No:26,34520 

Beylikduzu Buyukcekmece, Istanbul, Turkey 

 

 

TO: Saadetdere Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, 

No: 5/1 Esenyurt, Istanbul, Turkey  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119111  ,119119  ,119111 142331 , 142332 , 142330 

 In Class 5 , 10 , 3 1,  11,  9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
إل أيه  3إن  9دبليو سي آدم ستريت لندن  19 من:

 المملكة المتحدة
 
، كروكسلي بارك، هاترز الن، و اتفورد، 9بيلدينغ  :إلى

 واي ئي، انجلترا 7  17هيرتفوردشير، دبليو دي 

Has changed his addres 

 

From:15 Adam Street  London  WC2N 6LA 

United Kingdom 

 

 

TO: Builiding 5 , Croxley Park, Hatters Lane, 

Watford, Hertfordshire, WD18 8YE, England  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111717 111847 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 ،لوكسمبورغ9179-رو ايراسمي ، لوكسمبورغ ال من:
 
 
-رو هيينهاف, إل 9آيربورت سنتر لوكسمبورغ,  :إلى

 سينينجيربيرغ, لوكسمبورغ. 1713

Has changed his addres 

 

From:rue Erasme,Luxembourg L-

2082,Luxembourg 

 

 

TO: Airport Center Luxembourg, 5 rue 

Heienhaff, L-1736 Senningeberg, Luxembourg. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111717 111848 

 In Class 42 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 ،لوكسمبورغ9179-رو ايراسمي ، لوكسمبورغ ال من:
 
 
-رو هيينهاف, إل 9آيربورت سنتر لوكسمبورغ,  :إلى

 سينينجيربيرغ, لوكسمبورغ. 1713

Has changed his addres 

 

From:rue Erasme,Luxembourg L-

2082,Luxembourg 

 

 

TO: Airport Center Luxembourg, 5 rue 

Heienhaff, L-1736 Senningeberg, Luxembourg. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111712 111849 

 In Class 9 2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 -كو، ناغويا  -تشوم، ناكا  - 1،أوسو  50 - 11 من:

 اليابان 1111 - 131شي ،آيتشي 
 
كو ، طوكيو  -تشوم، تشيو -1، شينكاوا  91-9 :إلى

 اليابان  1111-111

Has changed his addres 

 

From:11- 50, Osu 4 - chome, Naka - ku , Nagoya 

- Shi, Aichi 460 - 0011 Japan 

 

 

TO: 21-2 , Shinkawa 1-chome, Chou-ku, Tokyo 

104-0033 Japan 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111917 111208 

 In Class 25 99 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 7 3بروك جرين، لندن دبليو  91ذا سكول هاوس،  من:

 ار ار، المملكة المتحدة
 
ان بي  3 9هارو رود، دبليو 172باتلشيب بيلدينغ،  :إلى

 لندن ، المملكة المتحدة 

Has changed his addres 

 

From:The School House, 50 Brook Green, 

London W6 7RR, United Kingdom 

 

 

TO: Battleship Building 179 Harrow Road, W2 

6NB London, United Kingdom 

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111197 133328 

 In Class 18 17 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
غاالراتي، فاريزي  91111, 11فيا شياباريلي   من:

 ايطاليا
 
كاسوراتي سيمبيوني )في  91111_29فيا روما،  :إلى

 ايه(، ايطاليا 

Has changed his addres 

 

From: Via Schiapparelli 10, 21013 

GALLARATE, Varese, Italy 

 

 

TO: Via Roma, 95- 21011 CASORATE 

SEMPIONE (VA), Italy 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117773 108876 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
سينجنتا يوربيان ريجنال سنتر، بريستلي رود، سوري  من:

واي اتش  7 9ريسيرتش بارك، جيلدفورد، سوري جي يو
 المتحدةالمملكة 

 
جيالوتس هيل انترناشونال ريسيرتش سينتر ، براكنيل،  :إلى

 اي واي  3 19بيركشير، المملكة المتحدة، ار جي 

Has changed his addres 

 

From:Syngenta European Regional Center, 

Priestley Road, Surrey Research Park, 

Guildford, Surrey GU2 7YH, UK 

 

 

TO: Jealott's Hill International Research Centre, 

Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG42 

6EY  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119119 132445 

 In Class 3 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 بار، سويسرا  3111ايه،  9نيوهوفستراسيه   من:
 
 بار، سويسرا  3111، 3روسينستراسيه  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Switzerland  

 

 

TO: Ruessenstrasse 6 ,6340 Baar, Switzerland  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

112191  ,112199  ,112199  ,112913  ,
112191  ,112193 

109454 , 109452 , 109455 , 109536 , 109453 , 

109456 

 In Class 35 , 9 , 42 , 38 , 16 , 41 11,  13,  17,  19,  2,  19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
,موسكو,زوبوفسكي 112191روسيا االتحادية, من:

 1بناية رقم 1بولفارد,
 
 
، موسكو، 1، بيلدينج.1، بوروفايا ستريت.111191 :إلى

 روسيا 

Has changed his addres 

 

From: RussianFederation,119021,Moscow, 

Zubovsky boulevard, 4, building 1 

 

 

TO: 111020,Borovaya 

Street.3,Building.1,Moscow, Russia 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117119  ,117111  ,117117  ,111112  ,
111929  ,117191  ,117113  ,117199  ,
117192  ,117191  ,117121  ,193313  ,
193319  ,193391  ,197931  ,197779 

138145 , 138144 , 138147 , 140109 , 140292 , 

138154 , 138146 , 148022 , 148029 , 148024 , 

148491 , 156616 , 156615 , 156620 , 158563 , 

158875 

 19,  11,  17,  13,  2,  19,  2,  19 الصنف في
 ,19  ,2  ,11  ,2  ,11  ,19  ,19  ,2 

In Class 42 , 9 , 45 , 9 , 36 , 38 , 41 , 45 , 35 , 9 , 41 

, 9 , 41 , 35 , 35 , 9 

 قد غير عنوانه 

 
 21921ماركيت ستريت، فينيس، كاليفورنيا  63 من:

 الواليات المتحدة االميركية
 
دونالد دوغالس لووب نورث ، سانتا مونيكا،  9779 :إلى

 ، الواليات المتحدة األمريكية. 21119كاليفورنيا, 
 

Has changed his addres 

 

From:63 Market StreetVenice, California  

90291USA 

 

 

TO: 2772 Donald Douglas Loop North, Santa 

Monica, California, 90405, Unites States of 

America. 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117912  ,113211 117549 , 146930 

 In Class 9 , 9 2,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
، بوكا 111اكستشينج كورت، سويت  4700 من:  من:

 ، الواليات المتحدة األميركية11111راتون، فلوريدا 
 
جولدماين رود، مونرو، نورث كاروالينا،  1191 :إلى

 ، الواليات المتحدة األميركية97111

Has changed his addres 

 

From:4700 Exchange Court, Suite 300, Boca 

Raton, Florida 33431, U.S.A. 

 

 

TO: 4320 Goldmine Road, Monroe, North 

Carolina, 28110, United States of America. 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111197 110157 

 In Class 35 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 1بي  2ستريت ريجيس بوليفارد، اتش  1608 من:  من:
 دورفال، كندا 3اتش 

 
ابر وتر ستريت، هاليفاكس، نوفا  1292-211 :إلى

 ، كندا9ان  1جيه  1سكوشا بي 
 

Has changed his addres 

 

From:1608 St.Regis Boulevard ,H9P 1H6 

Dorval, Canada 

 

 

TO: 900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova 

Scotia B3J 3N2, Canada 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

32313  ,32719 69606 , 69815 

 In Class 35 , 25 99,  19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
سانت ريجيس بوليفارد ، دورفال ، كويبك،  1604  من:

 3اتش  1بيه  2كندا اتش 
 
ابر وتر ستريت، هاليفاكس، نوفا  1292-211 :إلى

 ، كندا9ان  1جيه  1سكوشا بي 
 

Has changed his addres 

 

From:1604 ST. , REGIS BOULEVARD, 

DORVAL ,QUEBEC ,CANADA H9P 1H6 

 

 

TO: 900-1959 Upper Water Street, Halifax, 

Nova Scotia B3J 3N2, Canada 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

31179  ,31173 60485 , 60486 

 In Class 41 , 37 17,  11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 ميونخ, المانيا 71332-, دي17هوشتراسيه  من:
 
 
ميونيخ،  71712، 11اس تي ار -فيري-كارل :إلى

 المانيا

Has changed his addres 

 

From:HOCHSTR 17, 81669 MUNCHEN, 

GERMANY 

 

 

TO: CarI,Wery-Str.34,81739 Munich, Germany 

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119312  ,119391 112619 , 112621 

 In Class 18 , 25 99,  17 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
, ليكسينغتون, 111كوربوريت درايف, سويت 771 من:

 , الواليات المتحدة االمريكية11911كنتاكي 
 
وست بالم  911سنتربارك درايف, سويت  1111 :إلى

 , الواليات المتحدة 11111بيتش, فلوريدا 

Has changed his addres 

 

From:771Corporate Drive,Suite 430,Lexington, 

Kentucky 40503,United States. 

 

TO: 1400 Centrepark  Drive, Suite 200, West 

Palm Beatch, Florida 33401,United States. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

93317  ,93311  ,93319 26637 , 26644 , 26645 

 In Class 9 , 9 , 9 2,  2,  2 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 

فيراند،  -كليرمونت 31111كورس سابلون،  12 من:  
 فرنسا

 
 
 31111ديتشاوكس،  -، بليس ديس كارميز 91 :إلى

 فيراند، فرنسا-كليرمونت

Has changed his addres 

 

From:12 COURS SABLON, 63000 

CLERMONT- FERRAND  FRANCE 

 

 

TO: 23,Place des Carmes - Dechaux,63000 

Clermont - Ferrand, France, FERRAND 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111921 110291 

 In Class 35 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
، 99واي  91ايه/ 9113آر آي رقم  1افنيدا  من:  

 هابانا ، كوباميرامار باليا سيوداد دي ال 
 
 
كاريتيرا فيجا دي غواناباكوا يي لينيا ديل فيروكاريل  :إلى

 فينال, غواناباكوا, ال هابانا, كوبا.

Has changed his addres 

 

From:Avenida 3ra.No.2006 E/20 Y 22, Miramar 

, Playa Ciudad De La Habana, Cuba. 

 

 

TO: Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

192971  ,197211  ,197927  ,197371 159571 , 157904 , 158297 , 158673 

 In Class 11 , 3 , 21 , 11 11,  91,  1,  11 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 73722الندسبيرج ليك  39اجلينجير ستراسي  من:

 المانيا
 
، الندسبيرج 73722، 1ستراسي -مايستر-سيجفريد  :إلى

 ام ليك، ألمانيا

Has changed his addres 

 

From:Lglinger Strabe 62 Landsberg - Lech 

86899 Germany 

 

 

TO: Siegfried-Meister-Strase 1, 86899 

Landsberg am Lech, Germany 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

7772 7889 

 In Class 3 1 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 يوركشاير انجلترا  من:
 
 دي اس, انجلترا  7, 7دانسوم لين, هل اتش يو  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Yorkshire, England 

 

 

TO: DANSOM LANE, HULL HU8 7DS, 

ENGLAND , HULL 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111111  ,111111  ,111112  ,111217  ,
111217  ,111217  ,111212  ,111219  ,
111213  ,111217  ,111177  ,111179  ,
111173  ,111177  ,113912 

111041 , 111040 , 111039 , 110907 , 110918 , 

110908 , 110909 , 110915 , 110916 , 110917 , 

110388 , 110385 , 110386 , 110387 , 116539 

,  2,  19,  11,  2,  17,  2,  11,  19 الصنف في
11  ,19  ,19  ,2  ,17  ,11  ,2 

In Class 42 , 41 , 9 , 37 , 9 , 41 , 42 , 9 , 41 , 42 , 42 

, 9 , 37 , 41 , 9 

 قد غير عنوانه 

 
نورث ماثيلدا افنيو، صنيفالي، كاليفورنيا  1121،  من:

 ، الواليات المتحدة االمريكية21172
 
 21172اينوفيشن واي، سنيفيل، كاليفورنيا  1111 :إلى

 الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres 

 

From:1194 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, 

California 94089, U.S.A. 

 

 

TO: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 

94089 United States of America 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

991  ,1197  ,7191  ,2111  ,17391  ,
17171  ,17171  ,37772  ,71777  ,77339  ,
21723  ,23199  ,23191  ,23391  ,112711 

 ,111911  ,113172  ,191133  ,191113  ,
193111  ,197317  ,197279  ,192929  ,
192971  ,192117  ,192217  ,192791  ,
111771  ,111231  ,111239  ,119939  ,
111197  ,111193  ,111799  ,119273  ,
117173  ,117711  ,117797  ,117719  ,
117231  ,112971  ,119129  ,119997  ,
119993  ,119121  ,111911  ,111217  ,
111212  ,111919  ,111921  ,111921  ,
117211  ,112193  ,112792  ,191779  ,
199271  ,199171  ,191919  ,193191 

521 , 1128 , 7120 , 9100 , 37620 , 48173 , 48174 , 

68789 , 83777 , 88665 , 90896 , 96022 , 96023 , 

96621 , 109711 , 110210 , 116389 , 120066 , 123416 

, 126130 , 127618 , 127982 , 129292 , 129281 , 

129407 , 129947 , 129850 , 131771 , 131961 , 

131962 , 132262 , 133127 , 133126 , 133852 , 

135986 , 138176 , 138831 , 138828 , 138832 , 

138961 , 139273 , 142392 , 142527 , 142526 , 

142391 , 143504 , 143948 , 143949 , 143505 , 

144591 , 144590 , 148911 , 149126 , 149859 , 

151882 , 152980 , 152481 , 154515 , 156454 

,  11,  11,  11,  11,  11,  1,  11 الصنف في
11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,
11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,
11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,
11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,
11 , 11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,
11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11  ,11 

In Class 34 , 1 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 

 قد غير عنوانه 

، ويلمنجتون، 111سنترفيل رود، سويت  9711 من:
 الواليات المتحدة االمريكية 12717ديالوير 

ويلمينجتون، ، 111ليتل فولز درايف، سويت  991 :إلى
 ، الواليات المتحدة االمريكية1371-12717دي اي 

Has changed his addres 

From:2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, United States of 

America 

TO: 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington, DE 19808-1674 USA 

التجاريةمسجل العالمات   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

191193 154326 

 In Class 42 19 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
 عمان  من:
 
 299719, 11121عمان ,  :إلى

Has changed his addres 

 

From:Amman 

 

 

TO: Amman, 11190, 925702 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
عنوان مالك العالمة التجارية تغيير  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111771 101883 

 In Class 38 17 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ملك حكومة دبي بواسطة فهد ابراهيم السبهان، بر  من:

 دبي، القوز االمارات العربية المتحدة
 
 
، 11مدينة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق  :إلى

  919333ب )   دبي، االمارات العربية المتحدة،  ص . 
 ( االمارات

 

Has changed his addres 

 

From:Proprietorship of Government of Dubai 

C/O Fahed Ibrahim Al Sabban, Bur Dubai, Al 

Quoz, U.A.E, Dubai 

 

 

TO:  Dubai media city Al Salam Tower, 43rd 

floor, Dubai, United Arab Emirates, P.O.Box 

(502666) Emirates, Emirates 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةتغيير عنوان مالك العال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

21917  ,21917 93217 , 93218 

 In Class 38 , 9 2,  17 الصنف في

 قد غير عنوانه 

 
ملك حكومة دبي بواسطة فهد ابراهيم السبهان، بر  من:

 دبي، القوز االمارات العربية المتحدة
 
 
، 11مدينة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق  : إلى

  919333العربية المتحدة،  ص . ب )    دبي، االمارات
 ( االمارات

 

Has changed his addres 

 

From:Proprietorship of Government of Dubai 

C/O Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, Al 

Quoz, U.A.E, Dubai 

 

 

TO:  Dubai media city Al Salam Tower, 43rd 

floor, Dubai, United Arab Emirates, P.O.Box 

(502666) Emirates, Emirates 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

91399 20622 

 In Class 9 2 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 اينيس بينت، انك  من:

داالس،  1191نورث سينترال اكسبرسواي، سويت  9211
 ، الواليات المتحدة االميركية 73913تكساس 

 

 

From:Ennis Paint, Inc.  

5910 North Central Expressway, Suite 1050, 

Dallas Texas 76206, U.S.A 

 فلينت، انك. -إلى:اينيس
، جرينزبورو، نورث 171بيدمونت باركواي، سويت  1131

 ،  الواليات المتحدة االميركية97111كاروالنيا، 
 

 

To:Ennis- Flint, Inc.  

4161 Piedmont Parkway, Suite 370 Greensboro, 

North Carolina, 27410, U.S.A 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111379 104682 

 In Class 35 19 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 ذي اوجيلفي جروب نيوكو، ال ال سي من:
الواليات  11113ث افينيو، نيويورك، نيويورك 11 313 

 المتحدة االمركية 
 

 

From:The Ogilvy Group Newco, LLC  

636 11th Avenue, New York, New York 10036 

USA, NEW YORK 

 إلى:ذا اوجيلفي جروب، ال ال سي 
ث فلور، نيويورك، ان واي،  1بارك افينيو،  111

 ، الواليات المتحدة االمريكية 11117
 

 

To:The Ogilvy Group, LLC.  

100P ark Avenue, 4th Floor, New York, NY, 

10017, U.S.A, NEW YORK 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117921  ,117921 108293 , 108294 

 In Class 29 , 30 11,  92 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 بروداكتوس دامل اس .ال.  من:

 11111 -، اي 1 -1باسيو ايستيشن اس/ان.بول اند 
 كريفيللينتي الكانتي، اسبانيا 

 

 

From:Productos Damel S.L.  

Paseo Estacion s/n.,Pol. Ind.1-4, E-03330 

Crevillente,Alicante,Spain 

 إلى:دامل جروب اس. ال.
بوليغونو اندستلاير فوينتي  91سي/ سيداد دي برشلونة، 

 باتيرنا )فالنسيا( أسبانيا 13277 ديل جارو،
 

 

To:DAMEL GROUP S.L. 

C/ Ciudad de Barcelona, 20 Poligono Industrial 

Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia) 

SPAIN 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

19712  ,12119  ,77971  ,77911  ,111171 
 ,199929 

12849 , 49415 , 87271 , 87204 , 114180 , 125595 

 In Class 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 19 , 19,  19,  19,  19,  19 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 تويو تاير اند ربر كو.، ليمتد   من:
كو، اوساكا ,  -تشوم، نيشي -1ايدبوري , 17- 17

 اليابان و اوساكا اليابان  
 

 

From:Toyo Tire And Rubber Co., Ltd   

17-18, Edobori 1- Chome, Nishi- Ku, Osaka , 

Japan, Osaka 

 إلى:تويو تاير كوربوريشن
 شي، هيوجو، اليابان -فوجينوكي، اتيامي 9-9-11

 

 

To:Toyo Tire Corporation  

2-2-13 Fujinoki,Itami-shi,Hyogo, Japan 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

91771  ,91179  ,31119  ,31111  ,31111  ,
31119  ,31117 

20884 , 21185 , 61112 , 61113 , 61304 , 61305 , 

61307 

 In Class 25 , 28 , 12 , 9 , 28 , 16 , 42 19,  13,  97,  2,  19,  97,  99 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 جيوفري انك  من:

، 12713ستريت، ويلمنغتون، ديالوير  11ويست  9119
 الواليات المتحدة االمريكية 

 

 

From:GEOFFREY, INC.  

2002 WEST 14TH STREET, WILMINGTON, 

DELAWARE 19806 U.S.A., WILMINGTON 

 إلى:جيوفري إل إل سي
، الواليات 17171ون جيوفري واي، واين، نيوجيرسي 

 المتحدة األمريكية
 

 

To:Geoffrey LLC 

One Geoffrey Way, Wayne, New Jersey 07470, 

USA, WILMINGTON 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113111  ,113192 106140 , 106159 

 In Class 5 , 5 9,  9 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 دكتور ار. فليجير تشيمشي فابريك جي ام بي اتش  من:

 بامبيرج، المانيا  23119
 

 

From:Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH  

96045 Bamberg. Germany 

 إلى:د.فليجير ارزنيميتيل جي ام بي اتش
بامبيرج،  23199 -، دي19شتراسه -فليجير-روبرت-د.

 المانيا
 

 

To:Dr.- Pfleger Arzneimittel GmbH   

Dr.-Robert-Pfleger-Strasse 12, D,-96052 

Bamberg, Germany 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117929  ,117112  ,117211  ,117211  ,
117211 

107295 , 107309 , 107940 , 107941 , 107943 

 In Class 45 , 41 , 36 , 44 , 43 11,  11,  13,  11,  19 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 سايف ذا تشيلدرين إنترناشيونال من:
 ، سويسرا 1911 -،سي اتش 17أفينيو كريغ،جينيف  11
 

 

From:Save The Children International  

44 Avenue Krieg Geneve 17, CH- 1211, 

Switzerland 

 إلى:سايف ذا تشيلدرين اسوسيشن
 جينيف، سويسرا 1911، 92رو دي ال كولوفرينير 

 

 

To:Save The Children Association  

rue de la Coulouvreniere 29, 1204 Geneve, 

Switzerland 

العالمات التجاريةمسجل   REGISTER OF TRADEMARKS 
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

17777 47888 

 In Class 11 11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 دايو وينيا كو.،ليمتد. من:
سيتي  -مايون اسان  -ري تانغجيون  -ماغوك  191

 تشانغمان كوريا . 
 

 

From:DAYOU WINIA CO., Ltd. 

121, MAEGOK- RI  TANGJEONG - MYON , 

ASAN - CITY  CHUNGNAM , KOREA ., 

CHUNGNAM 

 إلى:وينياديمتشاي كو .، ليمتد.
غو،  -رو ، غوانغسان -بيون 2,هانامساندان 111

 غوانغجو ، جمهورية كوريا 
 

 

To:WINIADIMCHAE Co., ltd. 

110, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsan-gu , 

Gwangju, Republic of korea  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

93117 26137 

 In Class 34 11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 اي ام سي، انك  من:

، ريتشموند، 111بيوفونت سبرينغز درايف، سويت  7111
 الواليات المتحدة االمريكية  91999فيرجنيا 

 

 

From:IMC, INC.  

7300 Beaufont Springs Drive, Suite 400, 

Richmond, Virginia 23225 United States of 

America(USA) 

 إلى:اي ام سي، انك. فيرجينيا
اورانج ستريت،  1912كوربوريشن تراست سنتر، 

(،  12711ويلمنغتون،  مقاطعة نيوكاسل، الرمز البريدي)
 الواليات المتحدة االمريكية

 

 

To:IMC, Inc.of Virginia 

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 

Wilmington, Country OF New Castle, Zip Code 

(19801), U.S.A. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

13317  ,31917  ,119939  ,119931  ,
112191  ,112112  ,112711 

36607 , 60218 , 112562 , 112563 , 119150 , 119149 

, 119734 

 In Class 25 , 42 , 14 , 18 , 25 , 18 , 35 19,  17,  99,  17,  11,  19,  99 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 هينري بيندل، انك.  من:
الواليات  11111فيفث افنيو، نيويورك، نيويورك  333

 المتحدة االمريكية 
 

 

From:HENRI BENDEL, INC.  

666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York,New York 

10103, USA 

 إلى:هنري بندل، أل أل سي
برودواي، الطابق السابع، نيويورك، نيويورك  1711
 ، الواليات المتحدة االمريكية11112

 

 

To:Henri Bendel, LLC.  

1740 Broadway, 7th Floor, New York, NewYork 

10019, United States of America 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

91777 50888 

 In Class 10 11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 فولت ميرجير ساب، ال ال سي من:

اورانج ستريت، ويلمنجتون،  1912شركة من اميركا، 
 , الواليات المتحدة االميركية 12711نيوكاسل، 

 

 

From:VAULT MERGER SUB, LLC 

An American Company , 1209 Orange Street, 

Wilmington, New Castle, 19801 , USA. 

 إلى:سينت جود ميديكال، ال ال سي
، 99117ون سينت جود ميديكال، سينت  بول، مينيسوتا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 

 

To:St. Jude Medical, LLC 

One St. Jude Medical, St. Paul, Minnesota 

55117,   U.S.A. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

11727 30797 

 In Class 12 19 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 كونتيننتال تاير نورث اميريكا، انك.  من:

 ون جينيرال ستريت اكرون اوهايو امريكا  
 

 

From:CONTINENTAL TIRE NORTH 

AMERICA, INC.  

NOE GENERAL STREET AKRON OHIO  U S 

A  

 سيإلى:كونتيننتال تاير ذي اميريكاز ال ال 
ساوث  92717ماكلين بارك دريف، فورت ميل،  1711

 كارولينا، الواليات المتحدة االمريكية
 

 

To:Continental Tire the Americas LLC 

 1830 Macmillan Park Drive, Fort Mill 29707 

South Carolina, United States of America  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

11317  ,11399  ,11391 31608 , 31622 , 31623 

 In Class 9 , 7 , 11 11,  7,  2 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 انديست كومباني اس بي ايه  من:

فايريانو ايه ان  31111اي  19فيالي اريستايد ميلوين 
 ايطاليا 

 

 

From:Indesit Company Spa  

VIALE ARISTIDE MERLONI 45 1-60033 

FABRIANO AN ITALY 

 إلى:ويرلبول إي إم إي إيه إس.بي.إيه
 

 بيرو ) إم أي. ( ، ايطاليا 91113،  1فيا كارلو بيساكان 
 
 

 

To:Whirlpool EMEA S.P.A 

 

Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero(MI), Italy 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



263 
 

 

 

 

 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

113711  ,191127  ,191123  ,191911  ,
191127  ,191911  ,191122  ,191919  ,
191913  ,191911  ,191919  ,191917  ,
191911 

106814 , 153497 , 153496 , 153500 , 153498 , 

153503 , 153499 , 153505 , 153506 , 153501 , 

153502 , 153507 , 153504 

,  19,  19,  11,  92,  19,  11,  11 الصنف في
11  ,11  ,92  ,19  ,11  ,11 

In Class 43 , 30 , 35 , 29 , 30 , 32 , 35 , 43 , 43 , 29 , 

32 , 43 , 43 

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 صب واي أي بي، انك.  من:
ميامي  911إس. رويال بونسيانا بلفد.، سويت  711

 ، الواليات المتحدة االمريكية  11133سبرينجز إف إل 
 

 

From:Subway IP Inc.  

700 S. Royal Poinciana Blvd., suite 500 Miami 

Springs, FL 33166, USA  

 إلى:صب واي أي بي ال ال سي
، دورال، فلوريدا 911، سويت. 13إن دبليو شارع  7111
 ، الواليات المتحدة االمريكية  11133

 

 

To:Subway IP LLC 

8400 NW 36th St. Ste 530, Doral, FL 33166, USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

117779 118775 

 In Class 5 9 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 تاو فارما ليمتد  -سيغما من:
إل جي، 1 17كينغستون رود، ستينز، تي دبليو  91

 المملكة المتحدة  
 

 

From:Sigma-Tau Pharma Limited  

20 Kingston Road, Staines, TW 18 4LG, United 

Kingdom  

 إلى:سرفييه اي بي يو كيه ليمتد
سيفتون هاوس، سيفتون بارك، بيلز هيل، ستوك بوغس،  

 جيه اس، انجلترا 1 9سالو  اس ال 
 

 

To:SERVIER IP UK LIMITED 

  Sefton House, Sefton Park, Bells Hill, Stoke 

Poges, Slough SL2 4JS, England 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

2711  ,2773  ,11317  ,11171  ,97711  ,
97119  ,11111  ,11117  ,12297  ,91719  ,
91772  ,92171  ,27711  ,199199 

9744 , 9876 , 10647 , 14480 , 27833 , 28442 , 40334 

, 40337 , 49927 , 50802 , 51879 , 59370 , 97831 , 

122055 

,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 الصنف في
9  ,9  ,9  ,9 

In Class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
باسف اجرو بي. في.، ارنهيم )ان ال(،  من:

 زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
 زيوريخ، سويسرا  7199، 7اي ام تايرجارتين 

 

 

From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich  

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland  

إلى:باسف اغرو بي.في.، ارنهيم )ان ال(، 
 زويغنيديرالسونغ فرينباخ 

 بفافيكون اس زد، سويسرا  7717،1هيوبشتراسه 
 

 

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

Zweigniederlassung Freienbach  

Huobstrasse3,8808 Pfaffikon SZ, Switzerland  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

193911 156510 

 In Class 43 11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 مؤسسة سهام الدولية للتجارة من:

مدينة جدة، شارع فلسطين في مركز الشوران التجاري، 
 (، 911الدور الثاني، مكتب رقم )

 7711 -91919جدة 
  
 

 

From:Siham International Eat 

Jeddah city,. Falasten St. Shoran Commercial 

Centre # 201,  

Jeddah 23212 - 7801 

 

 إلى:شركة سهام الدولية للتجارة 
جدة، طريق الكورنيش، حي الشاطئ، برج كواتر برنس 

 بارك، المملكة العربية السعودية 
 

 

To:Siham International Est. For Trading  

Jeddah, Corniche Road, Al Shati District, 

Quatre Prince Park Tower, Saudi Arabia  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

211 910 

 In Class 42 19 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 جي بي اس ارجنتينا اس. ايه.  من:

 االرجنتين  1111بيسو اي  273ايه في ليندرو الم 
 

 

From:JBS ARGENTINA S.A.  

AV LEANDRO ALEM 986 PISO I 1001 

ARGENBINA  

 إلى:سويفت ارجنتينا اس. ايه.
 الرابع، بيونس ايرس، االرجنتين، الطابق 1توكيومان 

 

 

To: Swift Argentina S.A. 

Tucuman 1, 4rd. Floor, Buenos Aires, Argentina 
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

119171 112184 

 In Class 7 7 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 بوسن تولز كومباني، ليميتد  من:
، طريق هاي هي، ناشيونال هاي تك منطقة 11رقم 

 التطوير الصناعيه، شيجياز هوانغ مقاطعة هيبي ، الصين 
 

 

From:Bosun Tools Co.,LTD.  

NO.10,Hai He Road, National Hi- tech Industry 

Development Zone, ShiJiazhuang ,Hebei 

Province, China 

 إلى:بوسن كومباني ليمتد 
، تشانجينج افينو، ناشيونال هاي تك منطقة 972رقم 

 التطوير الصناعيه، شيجيازهوانغ مقاطعة هيبي ، الصين
 

 

To:BOSUN CO., LTD.  

NO.289, Changjiang Avenue,  National Hi- tech 

Industry Development Zone, ShiJiazhuang 

,Hebei, China 
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 إعالن
لتجاريةوعنوان مالك العالمة ا اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299ة ( لسن11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111121  ,111129  ,111121  ,111121 143393 , 143392 , 143391 , 143390 

 In Class 44 , 21 , 8 , 3 1,  7,  91,  11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 اناستازيا بيفرلي هيلز، انك .  من:
نورث بيدفورد درايف، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  117

 ، الواليات المتحدة األمريكية 21911
 

 

From:Anastasia Beverly Hills, Inc.  

438 North Bedford Drive, Beverly Hills, 

California 90210, USA 

 إلى:انستازيا بيفيرلي هيلز ال ال سي 
لوس  111سانتا مونيكا بوليفارد ، جناح  11319

، الواليات المتحدة األمريكية 21199انجلوس، كاليفورنيا 
. 
 

 

To:Anastasia Beverly Hills LLC  

10635 Santa Monica Boulevard, Suite 300 Los 

Angeles, California 90025, USA 
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 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن مالك العالمات  1299( لسنة 11)

 التجارية ذوات األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

111197  ,111121  ,111129  ,111127  ,
111213  ,111217  ,119111  ,111217 

144427 , 144393 , 144395 , 144398 , 144916 , 

144918 , 145014 , 144917 

 In Class 44 , 21 , 8 , 3 , 44 , 21 , 8 , 3 1,  7,  91,  11,  1,  7,  91,  11 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسمه و عنوانه 

 
 اناستازيا بيفر لي هيلز، انك .  من:

نوردهوف ستريت، شاتسورث، كاليفورنيا  91192
 ، الواليات المتحدة االمريكية 21111

 

 

From:Anastasia Beverly Hills, Inc.  

21329 Nordhoff St., Chatsworth, CA 91311, USA 

 إلى:اناستازيا بيفرلي هيلز ال ال سي . 
لوس  111سانتا مونيكا بوليفارد ، جناح  11319

، الواليات المتحدة  21199كاليفورنيا انجلوس ، 
 األمريكية.

 

 

To:Anastasia Beverly Hills LLC .  

10635 Santa Monica Boulevard , Suite 300 Los 

Angeles , California 90025, USA 
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 إعالن
ريةتحديد بضائع/خدمات عالمات تجا  

Notification For  

Trademark's goods/services Specification 

 1299لسنة  (11) مرق من قانون العالمات التجارية 93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع /خدمات العالمة 

 ( بحيث تصبح كما يلي :2( في  الصنف )199711التجارية رقم )

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No: (33) of the 

year 1952 and its amendments I hereby declare that the 

following specification will be made as for Goods/Services of 

Trademark No. (152711) in class (9) to be as follows : 

مجيات تحويل تطبيقات برمجيات األوامر الصوتية و التعرف الصوتي، بر 
المحكي إلى مكتوب، برمجيات تعمل بدعم صوتي، برمجيات مساعدة شخصية، 

برمجيات ألتمتة المنزل وتكامل األجهزة المنزلية، برمجيات اتصال السلكي 
إلرسال صوتي و سمعي و فيديو و بيانات، برمجيات محرك بحث، برمجيات 

اعدة قط وأجهزة مسحاسوب تستخدم للتحكم في معلومات يتحكم فيها الصوت ف
شخصية، برمجيات حاسوب إلدارة المعلومات الشخصية، برمجيات حاسوب 
للوصول إلى و التصفح والبحث عن طريق اإلنترنت في قواعد البيانات و 
التطبيقات السمعية و الفيديو ومحتوى وسائط متعددة و ألعاب وتطبيقات 

ل إلى و مراقبة و برمجية و أسواق تطبيق برمجيات، برمجيات حاسوب للوصو
تعقب و بحث و حفظ ومشاركة معلومات عن موضوعات ذات اهتمام عام، 

برمجيات حاسوب لالستخدام في توفير خدمات توزيع وترتيب لتشكيلة عريضة 
من السلع االستهالكية، برمجيات حاسوب لالستخدام لتوصيل والتحكم في 

ألشياء(، برمجيات حاسوب العديد من األجهزة اإللكترونية باإلنترنت )انترنت ا
لتوصيل و تشغيل و دمج و التحكم في و إدارة أجهزة إلكترونية و استهالكية 
مرتبطة بشبكة و أجهزة التكييف المنزلية و منتجات اإلضاءة من خالل شبكات 

السلكية، برمجيات حاسوب لآلخرين لالستخدام لتطوير برمجيات إلدارة، و 
ل اإلنترنت للعديد من األجهزة اإللكترونية، توصيل، )انترنت األشياء( وتشغي

(، حزم تطوير IPAبرمجيات حاسوب لالستخدام كواجهة البرامج التطبيقية )
( تتكون من أدوات تطوير برمجيات الحاسوب لتطوير sKDSالبرمجيات )

توصيل خدمة صوتية وتقنية لفهم لغة طبيعية عبر شبكات الحاسوب العالمية، 
، وشبكات االتصال اإللكتروني، حزم تطوير البرمجيات و الشبكات الالسلكية

(sKDS تتكون من برمجيات حاسوب لتطوير، استخدام، قابلية تشغيل )IPAS 
البيني المستخدمة بواسطة أجهزة و أنظمة إلكترونية والتبادالت البينية التي 
 تتبادل البيانات من خالل شبكات االتصاالت واإلنترنت والتي يتم توصيلها مع
خدمات تبادل وتخزين بيانات في التخزين السحابي، حزم تطوير البرمجيات 

(sKDS تشمل أدوات تطوير برمجيات وبرمجيات لالستخدام كواجهة برامج )
( لخلق برمجيات وتطبيقات تتعلق بأجهزة إلكترونية استهالكية IPAتطبيقية )

هل مجيات تس( و بالتحديد بر IPAمتصلة باإلنترنت، واجهة برامج تطبيقية )
تطوير توصيل خدمة صوتية وأدوات ذات قدرة على المساعدة الشخصية 

متصلة بأجهزة إلكترونية استهالكية، برمجيات تطبيق حاسوب ألجهزة السلكية 
دارة  محمولة و بالتحديد برمجيات للتحكم في وتكملة و تشغيل و توصيل وا 

الكية زة إلكترونية استهأجهزة معلومات يتم التحكم فيها صوتيا و بالتحديد أجه
ذكية يتم التحكم فيها صوتيا ومتصلة سحابيا وأجهزة إلكترونية للمساعدة 
الشخصية، أدوات تطوير برمجيات حاسوب، بإستثناء كاميرات التصوير 

الفوتوغرافي االحترافي والسينماتوغرافية بما فيها اكسسوارات كاميرات التصوير 
 وغرافية وبرامجهاالفوتوغرافي االحترافي والسينمات

Voice command and recognition software, speech to text 

conversion software, and voice-enabled software applications; 

personal assistant software; home automation and home device 

integration software; wireless communication software for voice, 

audio, video, and data transmission; search engine software; 

computer software used for controlling stand-alone voice 

controlled information and personal assistant devices; computer 

software for personal information management; computer 

software for accessing, browsing, and searching online 

databases, audio, video, and multimedia content, games, and 

software applications, software application marketplaces; 

computer software for accessing, monitoring, tracking, 

searching, saving, and sharing information on topics of general 

interest; computer software for use in providing retail and 

ordering services for a wide variety of consumer goods; 

computer software for use to connect and control internet of 

things (Iot) electronic devices; computer software for connecting, 

operating, integrating, controlling, and managing networked 

consumer electronic devices, home climate devices and lighting 

products via wireless networks; computer software for others to 

use for the development of software to manage, connect, and 

operate internet of things (IoT) electronic devices; computer 

software for use as an application programming interface (API); 

software development kits (SDKs) consisting of computer 

software development tools for the development of voice service 

delivery and nature language understanding technology across 

global computer networks, wireless networks, and electronic 

communications networks; software development kits (SDKs) 

consisting of computer software for the development, use, and 

interoperability of APIs that are used by electronic devices, 

systems, and interchanges that exchange data via 

communications networks and the internet and that connect with 

cloud-based data storage and exchange services; software 

development kits (SDKs) comprising of software development 

tools and software for use as an application programming 

interface (API) for creating software and applications related to 

internet connected consumer electronic devices; application 

programming interface (API), namely, software facilitating the 

development voice service delivery and personal assistant 

capability tools in connection with consumer electronic devices; 

computer application software for handheld wireless devices, 

namely, software for controlling, integrating, operating, 

connecting, and managing voice controlled information devices, 

namely, cloud-connected and voice-controlled smart consumer 

electronic devices and electronic personal assistant devices; 

computer software development tools, none of the aforesaid for 

professional photographic and cinematographic cameras 

including professional photographic and cinematographic 

specific accessories therefor and professional photographic and 

cinematographic software.” 
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 إعالن
ريةتحديد بضائع/خدمات عالمات تجا  

Notification For  

Trademark's goods/services Specification 

 1299لسنة  (11) مرق من قانون العالمات التجارية 93استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع /خدمات العالمة 

 ( بحيث تصبح كما يلي :19( في  الصنف )199711التجارية رقم )

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No: (33) of the 

year 1952 and its amendments I hereby declare that the 

following specification will be made as for Goods/Services of 

Trademark No. (152714) in class (42) to be as follows : 

رمجيات حاسوب ( لتمييز األنظمة األساسية لبPaasنظام أساسي كخدمة )
لبرمجيات األوامر الصوتية و التعرف الصوتي ، برمجيات تحويل المحكي إلى 

( Paasمكتوب وتطبيقات برمجية يتم تشغيلها صوتيا، نظام أساسي كخدمة )
يميز األنظمة األساسية لبرمجيات حاسوب لبرنامج مساعدة شخصية، نظام 

مجيات حاسوب ألتمتة ( لتمييز األنظمة األساسية لبر Paasأساسي كخدمة )
ز ( لتمييPaasمنزلية وبرمجياتتكامل األجهزة المنزلية، نظام أساسي كخدمة )

األنظمة األساسية لبرمجيات حاسوب لبرمجيات اتصال السلكي إلرسال صوت 
رسال بيانات، برمجيات كخدمة ) ( لتمييز برمجيات saasوسمعيات وفيديو وا 

لتحكم فيها صوتيا فقط وأجهزة حاسوب تستخدم للتحكم في معلومات يتم ا
( لتمييز برمجيات حاسوب إلدارة saasمساعدة شخصية، برمجيات كخدمة )
( لتمييز برمجيات حاسوب saasمعلومات شخصية، برمجيات كخدمة )

للوصول إلى والتصفح والبحث عن طريق اإلنترنت في قواعد البيانات 
وألعاب وتطبيقات  والتطبيقات السمعية والفيديو ومحتوى وسائط متعددة
( لتمييز برمجيات saasبرمجية، أسواق تطبيق برمجيات، برمجيات كخدمة )

حاسوب للوصول إلى ومراقبة و تعقب وبحث وحفظ ومشاركة معلومات عن 
موضوعات ذات اهتمام عام، برمجيات حاسوب لالستخدام في توفير خدمات 

 رمجيات كخدمةتوزيع وترتيب لتشكيلة عريضة من السلع االستهالكية، ب
(saas لتمييز برمجيات حاسوب لتوصيل والتحكم في العديد من األجهزة )

 ( لتمييزsaasاإللكترونية باإلنترنت )انترنت األشياء(، برمجيات كخدمة )
دارة أجهزة إلكترونية  برمجيات حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج والتحكم في وا 

ل ية ومنتجات اإلضاءة من خال استهالكية مرتبطة بشبكة، أجهزة التكييف المنزل
( لتمييز برمجيات حاسوب لآلخرين saasشبكات السلكية، برمجيات كخدمة )

لالستخدام لتطوير برمجيات إلدارة وتوصيل وتشغيل اإلنترنت )انترنت األشياء( 
( لتمييز برمجيات saasللعديد من األجهزة اإللكترونية، برمجيات كخدمة )

 (، تصميم وتطوير وصيانةIPAبرامج التطبيقية )حاسوب لالستخدام كواجهة ال
برمجيات حاسوب مسجلة الملكية في مجال اللغة الطبيعية والتعرف على 

الحديث واللغة والصوت، الدعم التقني والخدمات االستشارية لتطوير أنظمة 
الحاسوب واألنظمة األساسية والتطبيقات، خدمات مزود خدمة التطبيقات 

(IsPلتمييز برمجي ) دارة أجهزة ات للتحكم في، ودمج، وتشغيل، وتوصيل، وا 
معلومات يتم التحكم فيها صوتيا، وأجهزة إلكترونية استهالكية ذكية يتم التحكم 

فيها صوتيا ومتصلة سحابيا وأجهزة مساعدة شخصية، توفير خدمات بحث 
حاسوب حسب الطلب وبالتحديد معلومات للبحث واالسترجاع عند طلب خاص 

من خالل اإلنترنت، خدمات حاسوب بالتحديد توفير إدارة عن ُبعد  للمستخدم
لألجهزة من خالل شبكات الحاسوب و الشبكات الالسلكية أو اإلنترنت، توفير 
خدمات محرك بحث عبر اإلنترنت، معلومات وخدمات النصح واإلرشاد المتعلقة 

بكل ما سبق، بإستثناء كاميرات التصوير الفوتوغرافي االحترافي 
والسينماتوغرافية بما فيها اكسسوارات كاميرات التصوير الفوتوغرافي االحترافي 

 والسينماتوغرافية وبرامجها
 

Platform as a service (PaaS) featuring computer software 

platforms for voice command and recognition software, speech 

to text conversion software, and voice-enabled software 

applications; Platform as a service (PaaS) featuring computer 

software platforms for personal assistant software; Platform as a 

service (PaaS) featuring computer software platforms for home 

automation and home device integration software; Platform as a 

service (PaaS) featuring computer software platforms for 

wireless communication software for voice, audio, video, and 

data transmission; Software as a service (SaaS) featuring 

computer software used for controlling stand-alone voice 

controlled information and personal assistant devices; Software 

as a service (SaaS) featuring computer software for personal 

information management; Software as a service (SaaS) featuring 

computer software for accessing, browsing, and searching online 

databases, audio, video and multimedia content, games, and 

software applications, software application marketplaces; 

Software as a service (SaaS) featuring computer software for 

accessing, monitoring, tracking, searching, saving, and sharing 

information on topics of general interest; computer software for 

use in providing retail and ordering services for a wide variety of 

consumer goods; Software as a service (SaaS) featuring 

computer software for use to connect and control internet of 

things (Iot) electronic devices; Software as a service (SaaS) 

featuring computer software for connecting, operating, 

integrating, controlling, and managing networked consumer 

electronic devices, home climate devices and lighting products 

via wireless networks; Software as a service (SaaS) featuring 

computer software for others to use for the development of 

software to manage, connect, and operate internet of things (IoT) 

electronic devices; Software as a service (SaaS) featuring 

computer software for use as an application programming 

interface (API); design, development and maintenance of 

proprietary computer software in the field of natural language, 

speech, language, and voice recognition; technical support and 

consultation services for developing computer systems, platforms 

and applications; application service provider (ASP) services 

featuring software for controlling, integrating, operating, 

connecting, and managing voice controlled information devices, 

namely, cloud-connected and voice-controlled smart consumer 

electronic devices and electronic personal assistant devices; 

providing customized computer searching services, namely, 

searching and retrieving information at the user's specific 

request via the internet; computer services, namely, providing 

remote management of devices via computer networks, wireless 

networks or the Internet; provision of Internet search engine 

services; information, advisory and consultancy services relating 

to all the aforesaid, none of the aforesaid for professional 

photographic and cinematographic cameras including 

professional photographic and cinematographic specific 

accessories therefor and professional photographic and 

cinematographic software.” 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:78483 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 77171 -األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:31457 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 11197-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:63856 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 31793-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ: 

 

 

 

 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:65838 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 39717-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:

 

 

 

 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:96223 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 23991-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:

 

 

 

 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:112155 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 119199-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD  

 بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 

  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:

 

 

 

 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:119797 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 112727-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:Mejeriforeningen Danish Dairy Board   بإسم:ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 
  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:

 

 

 

 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:121925 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 191299-األرقام التالية:
In classes:- 29 92-:فاصنفي اال   
By name:Mejeriforeningen Danish Dairy Board   بإسم: ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 
  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:

 

 

 
 

 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:121926 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 191293-األرقام التالية:
In classes:- 29 92  -:فاصنفي اال 
By name:Mejeriforeningen Danish Dairy Board   بإسم: ميجيريفورنينجين دانيش دايري بورد 
  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/5/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/9/9112تاريخ:
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Notificacion of 
Cancellation of registration trademark  

 إعالن
المة تجاريةالغاء تسجيل ع  

By virtue of section 26 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the following trademarks No.:158616, 118499 

( 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 93استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299لسنة 

 197313،117122-األرقام التالية:
In classes:-38,38  17،17  -:فاصنفي اال 
By name:Telefonica, S.A. .بإسم:تيليفونيكا، اس.ايه 
  

Has been cancelled from the register at the 
request of its owners from this date:30/7/2019 

قد ألغي قيدها من  السجل بطلب من اصحابها اعتبارا من 
 11/7/9112تاريخ:
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Notification of 
Trademark license to use 

 إعالن
المة تجاريةترخيص استعمال ع  

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of 
1952 and its amendments, I hereby declare that the 
following trademarks No.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 99استنادا الى المادة 
 -وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية: 1299

 
97270 , 98361 27971  ,27131 
In class 39 , 16 13,  12 في الصنف 
Are Licensed to be  used From the owner : 

 
 قد رخص باستعمالها من مالكها :

 TNT Holdings B.V. 

A Dutch Company Taursavene 111, 2132 LS Hoofdorp The 

Netherlands 

 

 

 في.بي هولدينغز تي ان تي

 هولندا هوفدورف اس ال 3133 ،111 توروسافينيو هولندا من شركه

 

 

 
 

TO:  Federal  Express Corporation 

A Delaware Company, 3620 Hacks Cross Road, Builiding 
B, 3rd Floor, Memphis, Tennessee 38125, USA 

 

 

 

 

 كوربوريشين اكسبرس فيدرال   الى:

 الطابق بي، بيلدينغ رود، كروس هاكس 3633 ديالوير، واليه من شركه
 االمريكيه المتحده الواليات ،32133 تينيسي ميمفيس، ،3
 
 
 

As from the date of the agreement license: 1/1/2017 1/1/9117 عقد الترخيص : اعتبارا من تاريخ 
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Notification of 
Trademark license to use 

 إعالن
المة تجاريةترخيص استعمال ع  

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of 
1952 and its amendments, I hereby declare that the 
following trademarks No.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 99استنادا الى المادة 
 -وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية: 1299

 
101106 , 101836 , 101083 , 101084 , 101085 , 
101086 , 101087 , 101088 , 101089 , 101090 , 
101121 , 101120 

111113  ,111713  ,111171  ,111171  ,111179  ,
111173  ,111177  ,111177  ,111172  ,111121  ,
111191  ,111191 

In class 41 , 42 , 35 , 36 , 41 , 42 , 35 , 36 , 41 , 42 , 
36 , 35 

,  11,  13,  19,  19,  11,  13,  19,  19,  11 في الصنف
19  ,13  ,19 

Are Licensed to be  used From the owner : 

 
 باستعمالها من مالكها :قد رخص 

 

The Ritz - Carlton Hotel Company, LLC 

 

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, USA 

 كارلتون هوتيل كومباني، ال ال سي -ذا ريتز 
 

الواليات المتحدة  91717فيرنود رود، بيثيسدا ميريالند 11111
 االمريكية 

  
 

TO:  Global Hospitality Licensing S.A.R.L. 

33, rue du Puits Romain, Boite 6, L-8070 Bertange 

Luxembourg,, Grand Duchy of Luxembourg 

 

 

 

 

 غلوبال هوسبيتالي اليسنسينغ اس.ايه.ار.ال.  الى:

بيرتانج، لكسمبورغ،  0808-، ال6، رو دو بوي رومان، ص.ب 33

 دوقية لكسمبورغ الكبرى

 
 
 

As from the date of the agreement license: 1/7/2008 1/7/9117 عقد الترخيص : اعتبارا من تاريخ 
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Notification of 
Trademark license to use 

 إعالن
المة تجاريةترخيص استعمال ع  

By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of 
1952 and its amendments, I hereby declare that the 
following trademarks No.: 

( لسنة 11من قانون العالمات التجارية رقم ) 99استنادا الى المادة 
 -وتعديالته ، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية: 1299

 
60716 31713 
In class 39 12 في الصنف 
Are Licensed to be  used From the owner :  باستعمالها من مالكها :قد رخص 
 

Federal  Express Corporation 
 

 كوربوريشين اكسبرس فيدرال
 

A Delaware Company, 3620 Hacks Cross Road, Builiding 

B, 3rd Floor, Memphis, Tennessee 38125, USA 

 

 

 الطابق بي، بيلدينغ رود، كروس هاكس 3633 ديالوير، واليه من شركه
 االمريكيه المتحده الواليات ،32133 تينيسي ميمفيس، ،3

TO:  TNT Holdings B.V. 

A Dutch Company Taursavene 111, 2132 LS Hoofdorp The 

Netherlands 

 

 

 

 

 في.بي هولدينغز تي ان تي  الى:

 هولندا هوفدورف اس ال 3133 ،111 توروسافينيو هولندا من شركه

 

As from the date of the agreement license: 1/1/2017 1/1/9117 عقد الترخيص : اعتبارا من تاريخ 
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 إعالن
 رهن عالمة

Notification of 

Trademark pledge 

من قانون العالمات التجارية لسنة  12استنادا إلى المادة 
وتعديالته، أعلن بأن العالمات التجارية ذوات  1299

 األرقام التالية: 

By virtue of section 26 of Trademark Law No. 

(33) of 1952 and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following trademarks No.: 

37311  ,32973  ,71793 68613 , 69576 , 71856 

 In Classes:- 1, 3, 7 7، 1، 1في االصناف: 

 قد تم رهنها من مالكها :
 تيناكس اس. بيه. ايه.   

فرازبون فالرجن، فيرونا، -، دولسي993فيا اي. ماجيو، 
 ايطاليا 

Has been pledged by the owner: 
TENAX S.P.A. 

VIA I MAGGIO 226, DOLCE-FRAZIONE 

VOLARGNE (VERONA), ITALY 

 بانكو بي بيه ام اس.بيه.ايه.  الى:
 ، ايطاليا1ميالن، بيزا ميدا رقم  

 
 

TO:Banco BPM S.p.A. 

Milan, Piazza Meda no. 4, Italy 

 Filing Date:23/7/2019 91/7/9112تاريخ االيداع:

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 

 

 
 

 

 

 

888 8 88/88/9189 
 

 

889 4 88/88/9189 

 

888 4 88/88/9189 

 

884 8 88/88/9189 

 

981 49 92/89/9189 

 

989 84 92/89/9189 

 

4926 89 14/18/9189 

 

6122 81 12/19/9189 

 

6988 96 88/15/9189 

 

6999 84 14/16/9189 

 

6855 99 89/81/9189 

 

6829 6 16/19/9189 

 

6886 8 86/19/9189 

 

6885 8 86/19/9189 

 

6486 89 18/81/9189 

 

6445 81 16/88/9189 

 

6442 81 16/88/9189 

 

6448 99 16/88/9189 

 

6449 99 16/88/9189 

 

6469 6 16/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 

6458 99 98/19/9189 

 

6489 81 89/81/9189 

 

6488 89 88/81/9189 

 

6618 84 99/89/9189 

 

6681 84 99/89/9189 

 

6698 6 18/89/9189 

 

6699 81 84/89/9189 

 

6621 81 12/89/9189 

 

6628 81 12/89/9189 

 

6846 84 99/89/9189 

 

2695 88 18/89/9189 

 

89866 4 88/89/9189 

 

89844 88 99/15/9189 

 

89869 8 88/12/9189 

 

89851 88 92/12/9189 

 

89888 6 12/19/9189 

 

89894 84 19/81/9189 

 

89918 6 89/81/9189 

 

89918 8 89/81/9189 

 

89984 6 96/88/9189 

 

89986 2 92/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11قانون العالمات التجارية رقم )( من 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

89985 88 92/88/9189 

 

 

89982 89 92/88/9189 

 

89998 8 82/89/9189 

 

89999 4 82/89/9189 

 

89996 94 82/89/9189 

 

88859 89 88/88/9189 

 

88854 89 88/88/9189 

 

88898 84 16/19/9189 

 

88899 84 16/19/9189 

 

88411 84 16/19/9189 

 

88418 84 16/19/9189 

 

88499 89 89/81/9189 

 

88611 8 14/12/9189 

 

88628 85 89/15/9189 

 

86616 6 99/16/9189 

 

85881 5 98/81/9189 

 

85598 81 18/18/9191 

 

82616 8 81/88/9189 

 

94989 88 84/81/9188 

 

96826 98 98/18/9189 

 

96914 6 99/81/9188 



290 
 

 

التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

96988 6 88/18/9189 

 

96982 6 88/18/9189 

 

96895 9 19/18/9189 

 

96892 9 19/18/9189 

 

96882 2 19/18/9189 

 

96659 8 84/16/9189 

 

96599 84 98/16/9189 

 

96589 84 98/16/9189 

 

96266 9 92/18/9189 

 

96254 88 92/18/9189 

 

96256 89 92/18/9189 

 

96255 89 92/18/9189 

 

96252 2 92/18/9189 

 

96258 89 82/12/9189 

 

96221 9 92/18/9189 

 

96229 88 92/18/9189 

 

96288 8 98/15/9189 

 

96889 2 92/18/9189 

 

96882 99 88/12/9189 

 

96849 6 89/12/9189 

 

96865 8 98/18/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

 
 

 

96862 8 98/18/9189 

 

96868 6 98/18/9189 

 

96859 89 99/18/9189 

 

96888 8 82/18/9189 

 

96989 6 14/19/9189 

 

96988 9 18/19/9189 

 

96985 6 15/12/9189 

 

96948 6 84/15/9189 

 

96949 6 84/15/9189 

 

96946 6 84/15/9189 

 

96945 6 84/15/9189 

 

96952 81 84/19/9189 

 

96988 5 98/19/9189 

 

96998 98 91/19/9189 

 

96994 99 91/19/9189 

 

95168 6 18/81/9189 

 

95186 8 18/81/9189 

 

95188 94 18/81/9189 

 

95189 6 18/81/9189 

 

95882 6 95/81/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

95888 99 95/81/9189 

 

95898 8 95/81/9189 

 

95899 81 96/81/9189 

 

95898 98 96/81/9189 

 

95889 6 18/88/9189 

 

95882 84 15/88/9189 

 

95848 6 82/81/9189 

 

95848 8 18/88/9189 

 

95844 8 18/88/9189 

 

95846 6 18/88/9189 

 

95864 85 96/81/9189 

 

95866 89 96/81/9189 

 

95852 81 84/19/9189 

 

95825 81 91/88/9189 

 

95888 6 88/81/9189 

 

95898 6 18/88/9189 

 

95986 81 85/88/9189 

 

95992 89 18/89/9189 

 

95999 2 18/89/9189 

 

95949 82 99/88/9189 

 

95968 6 14/89/9189 
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التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

95962 81 18/89/9189 

 

95958 6 91/88/9189 

 

95959 85 91/88/9189 

 

95988 81 88/89/9189 

 

95984 6 91/88/9189 

 

95982 81 99/89/9189 

 

95988 81 91/88/9189 

 

95989 6 91/89/9189 

 

95995 8 88/89/9189 

 

95886 4 19/18/9189 

 

95821 8 86/89/9189 

 

95894 88 88/18/9191 

 

95895 81 94/89/9189 

 

95892 81 94/89/9189 

 

95491 81 88/89/9189 

 

95662 9 15/81/9189 

 

95668 4 15/81/9189 

 

95659 6 18/88/9189 

 

95582 9 12/89/9189 

 

95544 9 12/89/9189 

 

95546 9  12/89/9189  
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299)( لسنة 11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

95298 84 98/88/9189 

 

95296 88 98/88/9189 

 

95295 85 98/88/9189 

 

95292 9 98/88/9189 

 

95298 8 98/88/9189 

 

95299 84 98/88/9189 

 

95288 96 98/88/9189 

 

95291 9 91/89/9189 

 

95292 88 91/89/9189 

 

95298 84 91/89/9189 

 

95811 85 91/89/9189 

 

95998 84 91/89/9189 

 

99299 6 98/18/9189 

 

99989 6 98/18/9189 

 

81584 6 98/12/9189 

 

81292 89 89/18/9189 

 

81988 84 18/81/9189 

 

88989 99 88/88/9189 

 

88855 81 88/88/9189 

 

88852 99 88/88/9189 

 

88858 81  88/88/9189  
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 

 
 

88519 89 92/18/9191 

 

88518 9 88/18/9191 

 

88599 2 88/18/9191 

 

88598 88 88/18/9191 

 

88591 85 85/88/9189 

 

89449 81 92/18/9191 

 

89461 81 92/18/9191 

 

89468 99 92/18/9191 

 

89469 99 92/18/9191 

 

86686 89 88/18/9189 

 

41899 81 98/18/9191 

 

68898 85 16/89/9188 

 

69821 85 94/19/9189 

 

68916 85 84/14/9189 

 

64285 6 89/19/9189 

 

64999 8 19/81/9189 

 

66916 6 89/18/9189 

 

66915 6 89/18/9189 

 

66884 6 89/18/9189 

 

66288 84  91/88/9189  
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299)( لسنة 11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

66296 8 18/89/9189 

 

66295 6 18/89/9189 

 

66899 81 18/89/9189 

 

66881 99 18/89/9189 

 

66864 89 16/89/9189 

 

66884 6 88/89/9189 

 

66998 82 18/89/9189 

 

66999 9 88/89/9189 

 

65118 85 88/89/9189 

 

65115 88 88/89/9189 

 

65119 8 88/89/9189 

 

65189 88 16/89/9189 

 

65182 99 18/89/9189 

 

65141 81 91/89/9189 

 

65142 9 96/89/9189 

 

65128 6 99/89/9189 

 

65124 8 99/89/9189 

 

65846 81 92/89/9189 

 

65849 89 96/15/9189 

 

65861 9 92/89/9189 

 

65889 6 99/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

65985 85 85/88/9189 

 

65896 8 99/12/9189 

 

65895 88 99/12/9189 

 

65892 9 99/12/9189 

 

65898 5 99/12/9189 

 

65899 8 99/12/9189 

 

65881 2 99/12/9189 

 

65888 82 99/12/9189 

 

65854 88 16/89/9189 

 

65446 5 15/89/9189 

 

65691 88 86/81/9189 

 

65698 88 19/18/9189 

 

65682 81 15/89/9189 

 

65596 6 14/89/9189 

 

65285 98 12/19/9189 

 

65282 85 12/19/9189 

 

62118 9 86/81/9189 

 

62162 81 96/89/9189 

 

62128 2 12/89/9189 

 

62811 84 98/89/9189 

 

62818 8 98/19/9191 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

62814 8 98/12/9189 

 

62898 6 88/89/9189 

 

62868 96 89/18/9191 

 

62448 9 19/18/9191 

 

62691 81 91/89/9189 

 

62661 99 18/81/9191 

 

68188 8 99/89/9189 

 

68844 89 86/89/9189 

 

68891 86 12/89/9189 

 

68898 86 12/89/9189 

 

68899 86 12/89/9189 

 

68898 49 12/89/9189 

 

68894 49 12/89/9189 

 

68896 49 12/89/9189 

 

68684 49 18/89/9189 

 

68686 86 18/89/9189 

 

68688 85 18/89/9189 

 

68689 85 18/89/9189 

 

68692 85 18/89/9189 

 

68295 82 82/89/9189 

 

68888 49 86/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

68889 49 86/89/9189 

 

68888 49 86/89/9189 

 

68884 85 84/89/9189 

 

68886 82 84/89/9189 

 

68859 49 91/89/9189 

 

68821 85 91/89/9189 

 

68828 85 91/89/9189 

 

68829 85 91/89/9189 

 

68822 49 92/89/9189 

 

68828 82 92/89/9189 

 

68886 49 86/89/9189 

 

68888 49 96/89/9189 

 

68942 85 92/89/9189 

 

69182 49 18/89/9189 

 

69188 49 18/89/9189 

 

69198 49 18/89/9189 

 

69198 49 18/89/9189 

 

69194 49 18/89/9189 

 

69196 49 18/89/9189 

 

69195 49 18/89/9189 

 

69161 82 84/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

69168 82 84/89/9189 

 

69169 82 84/89/9189 

 

69162 82 99/12/9189 

 

69452 82 16/89/9189 

 

69481 49 16/89/9189 

 

69488 82 16/89/9189 

 

69495 85 89/89/9189 

 

69492 85 89/89/9189 

 

69498 85 89/89/9189 

 

69499 49 16/89/9189 

 

69611 82 16/89/9189 

 

69618 49 16/89/9189 

 

69618 49 16/89/9189 

 

69616 49 16/89/9189 

 

69612 49 16/89/9189 

 

69619 82 16/89/9189 

 

69681 85 12/89/9189 

 

69688 85 12/89/9189 

 

69684 85 12/89/9189 

 

69686 85 12/89/9189 

 

69691 88 95/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299لسنة )( 11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

69694 49 95/89/9189 

 

69688 48 14/89/9189 

 

69688 48 14/89/9189 

 

69684 48 14/89/9189 

 

69686 48 14/89/9189 

 

69685 48 14/89/9189 

 

69688 49 16/89/9189 

 

69689 49 16/89/9189 

 

69641 82 16/89/9189 

 

69648 49 16/89/9189 

 

69649 82 16/89/9189 

 

69648 82 16/89/9189 

 

69644 49 16/89/9189 

 

69642 82 16/89/9189 

 

69648 82 16/89/9189 

 

69649 82 16/89/9189 

 

69661 86 92/89/9189 

 

69668 49 92/89/9189 

 

69665 49 92/89/9189 

 

69662 86 92/89/9189 

 

69651 49 18/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

69658 86 18/89/9189 

 

69656 86 18/89/9189 

 

69655 48 18/89/9189 

 

69652 49 18/89/9189 

 

69658 48 18/89/9189 

 

69659 86 18/89/9189 

 

69621 49 18/89/9189 

 

69629 85 18/89/9189 

 

 

69624 85 18/89/9189 

 

69689 82 15/89/9189 

 

69688 49 15/89/9189 

 

69684 49 15/89/9189 

 

69686 82 15/89/9189 

 

69682 86 18/89/9189 

 

69688 85 18/89/9189 

 

69689 49 14/89/9189 

 

69699 86 18/89/9189 

 

69695 85 14/89/9189 

 

69692 85 18/89/9189 

 

69698 85 14/89/9189 

 

69518 85 14/89/9189 



303 
 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11قانون العالمات التجارية رقم )( من 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

69519 49 84/89/9189 

 

69581 49 84/89/9189 

 

69588 86 91/89/9189 

 

69286 89 98/89/9189 

 

69288 85 98/89/9189 

 

69249 2 98/89/9189 

 

69248 9 98/89/9189 

 

69854 6 98/89/9181 

 

51149 81 91/89/9189 

 

51818 49 82/19/9191 

 

51822 49 18/89/9189 

 

51881 49 18/89/9189 

 

51888 49 18/89/9189 

 

51498 48 12/19/9189 

 

51658 49 19/18/9191 

 

51526 49 98/89/9189 

 

51598 49 82/19/9191 

 

51288 89 81/89/9189 

 

58918 82 98/89/9189 

 

59669 85 12/89/9189 

 

59514 88 19/18/9191 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

59514 88 19/18/9191 

 

59515 86 86/89/9189 

 

59886 96 86/89/9189 

 

28988 84 16/18/9189 

 

22665 86 99/88/9184 

 

84192 89 18/18/9185 

 

818919 96 94/12/9188 

 

819998 8 98/18/9188 

 

819994 9 98/18/9188 

 

819996 84 98/18/9188 

 

819995 88 98/18/9188 

 

819992 96 98/18/9188 

 

819999 49 98/18/9188 

 

819859 81 14/19/9188 

 

819418 99 82/18/9188 

 

819494 99 82/19/9188 

 

818969 88 98/19/9188 

 

818951 2 98/19/9188 

 

818958 9 98/19/9188 

 

818848 49 95/18/9188 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818842 81 16/88/9188 

 

818896 91 98/89/9188 

 

814865 5 92/88/9188 

 

814899 48 15/88/9188 

 

814998 96 19/88/9188 

 

814612 86 96/88/9188 

 

814648 41 99/15/9188 

 

814661 49 89/15/9188 

 

814668 88 99/15/9188 

 

814669 86 99/15/9188 

 

814668 48 99/15/9188 

 

814664 5 99/15/9188 

 

814666 85 99/15/9188 

 

814665 8 99/15/9188 

 

814629 89 85/88/9188 

 

814681 89 85/88/9188 

 

814688 89 85/88/9188 

 

814689 89 85/88/9188 

 

814688 89 85/88/9188 

 

814589 82 99/15/9188 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

814541 98 99/15/9188 

 

814589 86 88/18/9189 

 

814998 89 89/88/9188 

 

814999 89 89/88/9188 

 

814998 89 89/88/9188 

 

814958 96 98/18/9189 

 

816966 48 19/19/9189 

 

816842 8 98/12/9188 

 

816418 88 19/14/9189 

 

816488 99 95/88/9188 

 

816449 82 88/89/9188 

 

816628 96 18/18/9189 

 

816629 96 18/18/9189 

 

816584 8 14/18/9189 

 

816586 8 14/18/9189 

 

816585 6 14/18/9189 

 

816582 8 14/18/9189 

 

816558 99 88/19/9189 

 

816554 81 88/19/9189 

 

816556 99 88/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 
 

816588 81 88/19/9189 

 

816282 9 18/18/9189 

 

816298 81 88/19/9189 

 

816294 81 88/19/9189 

 

816296 99 88/19/9189 

 

816295 99 88/19/9189 

 

816225 2 89/18/9189 

 

816222 88 89/18/9189 

 

816228 86 89/18/9189 

 

816229 88 89/18/9189 

 

815188 6 18/18/9189 

 

815189 6 14/19/9189 

 

815198 48 81/18/9189 

 

815196 9 81/18/9189 

 

815195 88 81/18/9189 

 

815169 48 18/16/9189 

 

815164 9 96/19/9189 

 

815166 86 96/19/9189 

 

815165 82 96/19/9189 

 

815162 82 96/19/9189 

 

815168 48 96/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11قانون العالمات التجارية رقم ) ( من91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

815199 89 86/18/9189 

 

815815 86 88/18/9189 

 

815898 88 19/14/9189 

 

815841 6 19/14/9189 

 

815869 6 19/14/9189 

 

815898 86 89/18/9189 

 

815986 81 18/14/9189 

 

815896 89 98/15/9189 

 

815856 88 19/19/9189 

 

815881 6 18/14/9189 

 

815888 89 91/88/9188 

 

815886 94 99/18/9189 

 

815418 82 16/14/9189 

 

815414 89 16/14/9189 

 

815488 81 18/18/9189 

 

815486 48 12/14/9189 

 

815618 86 89/18/9189 

 

815649 86 88/14/9189 

 

815668 96 88/14/9189 

 

815658 96 88/15/9189 
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العالمات التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

815656 89 18/14/9189 

 

815699 6 99/14/9189 

 

815588 99 91/14/9189 

 

815269 99 88/16/9189 

 

815255 2 89/18/9189 

 

815252 88 89/18/9189 

 

815819 49 89/14/9189 

 

815898 8 99/12/9189 

 

815889 94 89/18/9189 

 

815864 8 18/16/9189 

 

815828 6 95/16/9189 

 

815888 6 95/16/9189 

 

815889 6 95/16/9189 

 

815986 48 88/16/9189 

 

812161 6 95/16/9189 

 

812889 5 14/15/9189 

 

812888 5 14/15/9189 

 

812884 6 95/16/9189 

 

812886 6 95/16/9189 

 

812868 8 15/18/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11)( من قانون العالمات التجارية رقم 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

812864 4 15/18/9189 

 

812866 82 15/18/9189 

 

812865 41 15/18/9189 

 

812984 6 95/16/9189 

 

812958 8 19/18/9189 

 

812929 48 88/16/9189 

 

812996 46 81/14/9189 

 

812819 48 81/14/9189 

 

812886 88 16/16/9189 

 

812888 9 12/15/9189 

 

812889 9 12/15/9189 

 

812499 6 18/15/9189 

 

812495 81 88/15/9189 

 

812429 85 88/15/9189 

 

812428 82 88/15/9189 

 

812424 85 88/15/9189 

 

812426 82 88/15/9189 

 

812688 82 16/12/9189 

 

812684 89 16/12/9189 

 

812682 49 16/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11)( من قانون العالمات التجارية رقم 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

812688 8 16/12/9189 

 

812689 4 16/12/9189 

 

812669 82 16/12/9189 

 

812666 8 16/12/9189 

 

812654 6 19/12/9189 

 

812624 9 89/12/9189 

 

812688 6 15/12/9189 

 

812684 6 16/12/9189 

 

812691 9 19/12/9189 

 

812516 88 86/15/9189 

 

812588 49 16/12/9189 

 

812584 89 16/12/9189 

 

812586 49 16/12/9189 

 

812585 4 16/12/9189 

 

812582 4 16/12/9189 

 

812588 4 16/12/9189 

 

812595 9 85/15/9189 

 

812592 85 85/15/9189 

 

812598 86 85/15/9189 

 

812599 49 85/15/9189 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

812584 4 16/12/9189 

 

812586 8 16/12/9189 

 

812582 89 16/12/9189 

 

812588 82 16/12/9189 

 

812542 99 91/16/9189 

 

812586 8 99/12/9189 

 

812585 9 99/12/9189 

 

812582 2 89/12/9189 

 

812588 6 12/12/9189 

 

812591 6 15/12/9189 

 

812596 6 15/12/9189 

 

812214 99 91/16/9189 

 

812216 9 82/15/9189 

 

812288 8 92/12/9189 

 

812288 89 16/88/9189 

 

812262 6 92/12/9189 

 

812229 49 19/12/9189 

 

812222 41 98/12/9189 

 

812298 8 15/18/9189 

 

812294 86 86/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

812296 91 84/12/9189 

 

812298 8 89/16/9189 

 

812848 9 89/12/9189 

 

812849 9 89/12/9189 

 

812858 4 16/12/9189 

 

812859 4 16/12/9189 

 

812828 4 16/12/9189 

 

812829 4 16/12/9189 

 

812822 6 91/12/9189 

 

812828 6 91/12/9189 

 

812919 86 98/12/9189 

 

812981 86 98/12/9189 

 

812988 85 98/12/9189 

 

812985 6 88/15/9189 

 

812982 6 88/15/9189 

 

812991 81 19/18/9189 

 

812998 99 19/18/9189 

 

812941 85 81/14/9189 

 

812948 44 81/14/9189 

 

812948 48 81/14/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

812949 4 16/12/9189 

 

812961 4 16/12/9189 

 

812968 4 16/12/9189 

 

812969 4 16/12/9189 

 

812968 4 16/12/9189 

 

812962 82 98/12/9189 

 

812954 86 98/12/9189 

 

812956 86 94/15/9189 

 

812955 96 94/15/9189 

 

812952 88 94/15/9189 

 

812989 48 98/12/9189 

 

812988 99 19/18/9189 

 

812982 86 12/81/9189 

 

818145 6 88/18/9189 

 

818168 6 88/18/9189 

 

818168 6 88/18/9189 

 

818164 6 88/18/9189 

 

818151 6 88/18/9189 

 

818154 8 91/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818128 8 18/18/9189 

 

818129 88 86/12/9189 

 

818181 88 86/12/9189 

 

818189 86 16/12/9189 

 

818188 86 16/12/9189 

 

818194 85 98/12/9189 

 

818196 81 98/12/9189 

 

818195 5 89/18/9189 

 

818192 9 89/18/9189 

 

818818 96 98/12/9189 

 

818812 8 98/12/9189 

 

818819 8 98/12/9189 

 

818881 98 98/12/9189 

 

818888 96 98/12/9189 

 

818889 99 98/12/9189 

 

818888 88 89/18/9189 

 

818884 96 89/18/9189 

 

818848 9 98/12/9189 

 

818849 9 16/18/9189 

 

818868 89 98/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818889 88 86/12/9189 

 

818885 99 18/15/9189 

 

818882 89 18/15/9189 

 

818889 5 19/18/9189 

 

818898 89 18/15/9189 

 

818894 99 18/15/9189 

 

818899 86 16/12/9189 

 

818989 6 94/18/9189 

 

818988 6 94/18/9189 

 

818986 81 19/18/9189 

 

818986 86 89/18/9189 

 

818952 41 15/12/9189 

 

818998 99 81/15/9189 

 

818994 81 81/15/9189 

 

818998 41 18/18/9189 

 

818811 88 86/12/9189 

 

818814 99 18/12/9189 

 

818886 99 99/12/9189 

 

818885 81 99/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818882 88 98/18/9189 

 

818888 91 98/18/9189 

 

818889 98 98/18/9189 

 

818849 9 91/18/9189 

 

818896 98 81/18/9189 

 

818895 88 89/18/9189 

 

818892 96 81/18/9189 

 

818411 48 81/18/9189 

 

818418 86 81/18/9189 

 

818419 85 81/18/9189 

 

818416 85 81/18/9189 

 

818419 85 81/18/9189 

 

818481 85 81/18/9189 

 

818492 88 98/12/9189 

 

818498 9 98/12/9189 

 

818499 89 98/12/9189 

 

818481 81 85/18/9189 

 

818488 99 85/18/9189 

 

818461 9 92/12/9189 

 

818459 48 85/18/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818456 99 85/18/9189 

 

818428 85 88/12/9189 

 

818426 9 98/12/9189 

 

818422 49 98/12/9189 

 

818488 9 81/18/9189 

 

818498 85 98/12/9189 

 

818494 48 98/12/9189 

 

818495 6 18/12/9189 

 

818499 6 18/12/9189 

 

818612 9 98/12/9189 

 

818619 81 85/18/9189 

 

818688 6 88/15/9189 

 

818685 8 98/12/9189 

 

818648 85 81/18/9189 

 

818651 85 81/18/9189 

 

818681 81 88/18/9189 

 

818699 88 81/18/9189 

 

818694 48 85/18/9189 

 

818518 81 18/19/9189 

 

818516 81 18/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818594 99 88/15/9189 

 

818595 99 88/15/9189 

 

818598 99 88/15/9189 

 

818589 99 88/15/9189 

 

818546 82 92/12/9189 

 

818545 9 92/12/9189 

 

818542 8 92/12/9189 

 

818548 82 92/12/9189 

 

818549 9 92/12/9189 

 

818561 8 92/12/9189 

 

818569 89 81/15/9189 

 

818565 89 82/18/9189 

 

818568 8 88/18/9189 

 

818569 81 12/89/9189 

 

818529 96 19/19/9189 

 

818581 5 15/19/9189 

 

818588 88 15/19/9189 

 

818586 8 82/19/9189 

 

818585 88 82/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818582 96 82/19/9189 

 

818588 9 82/19/9189 

 

818589 9 82/19/9189 

 

818598 48 15/19/9189 

 

818599 81 15/19/9189 

 

818594 5 88/19/9189 

 

818595 81 15/19/9189 

 

818592 2 88/19/9189 

 

818598 88 88/19/9189 

 

818218 6 88/18/9189 

 

818216 6 82/19/9189 

 

818215 98 15/19/9189 

 

818289 81 88/18/9189 

 

818289 6 82/19/9189 

 

818298 6 82/19/9189 

 

818294 44 82/19/9189 

 

818296 8 82/19/9189 

 

818295 6 82/19/9189 

 

818292 6 91/19/9189 
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التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818298 98 91/19/9189 

 

818299 6 82/19/9189 

 

818289 89 81/18/9189 

 

818288 5 88/19/9189 

 

818285 48 15/19/9189 

 

818282 48 98/12/9189 

 

818248 6 88/18/9189 

 

818249 91 15/19/9189 

 

818249 91 15/19/9189 

 

818264 89 81/18/9189 

 

818229 6 18/19/9189 

 

818228 6 12/16/9189 

 

818291 96 18/18/9189 

 

818298 8 88/18/9189 

 

818898 96 19/19/9189 

 

818899 89 19/19/9189 

 

818898 89 19/19/9189 

 

818895 89 88/16/9189 

 

818899 8 95/18/9189 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

818888 6 99/14/9189 

 

818829 81 85/19/9189 

 

818828 6 14/81/9189 

 

818824 89 15/81/9189 

 

818825 6 15/81/9189 

 

818828 6 98/19/9189 

 

818829 81 16/18/9189 

 

818884 48 89/18/9189 

 

818891 9 81/18/9189 

 

818919 46 81/19/9189 

 

818918 86 81/19/9189 

 

818914 85 81/19/9189 

 

818916 48 81/19/9189 

 

818981 85 88/81/9189 

 

818989 89 18/81/9189 

 

818961 96 89/81/9189 

 

818968 86 89/81/9189 

 

818969 86 89/81/9189 

 

818951 6 88/81/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

818958 6 88/81/9189 

 

818958 6 86/81/9189 

 

818954 6 86/81/9189 

 

818922 6 98/81/9189 

 

818981 6 98/19/9189 

 

818988 8 82/19/9189 

 

818984 96 82/19/9189 

 

818986 88 82/19/9189 

 

818982 88 82/19/9189 

 

818989 6 18/81/9189 

 

818996 88 81/19/9189 

 

818995 8 18/81/9189 

 

818992 84 18/81/9189 

 

818998 85 98/19/9189 

 

818999 85 98/19/9189 

 

819111 6 82/19/9189 

 

819118 6 98/19/9189 

 

819114 84 98/19/9189 

 

819115 6 98/19/9189 
 

 

 

 



324 
 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819196 8 92/18/9189 

 

819195 4 92/18/9189 

 

819192 8 92/18/9189 

 

819198 4 92/18/9189 

 

819161 89 81/18/9189 

 

819168 89 81/18/9189 

 

819158 96 92/18/9189 

 

819159 84 92/18/9189 

 

819181 8 95/18/9189 

 

819188 4 95/18/9189 

 

819189 6 95/18/9189 

 

819185 9 95/18/9189 

 

819199 85 98/81/9189 

 

819192 8 95/18/9189 

 

819818 9 12/19/9189 

 

819818 98 12/19/9189 

 

819818 48 81/12/9189 

 

819819 48 81/12/9189 

 

819888 8 95/18/9189 
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التالية  ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819889 9 95/18/9189 

 

819888 4 95/18/9189 

 

819884 6 95/18/9189 

 

819889 81 86/81/9189 

 

819888 6 88/81/9189 

 

819848 86 88/81/9189 

 

819848 89 88/16/9189 

 

819849 81 18/19/9189 

 

819851 5 88/81/9189 

 

819858 91 88/81/9189 

 

819859 96 86/81/9189 

 

819858 98 86/81/9189 

 

819852 6 86/81/9189 

 

819859 9 86/81/9189 

 

819821 96 86/81/9189 

 

819829 6 88/81/9189 

 

819881 85 18/12/9189 

 

819888 85 88/81/9189 

 

819889 88 88/81/9189 

 

819888 88 88/81/9189 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

819882 8 18/81/9189 

 

819898 89 88/81/9189 

 

819898 9 82/19/9189 

 

819894 88 82/19/9189 

 

819896 96 89/12/9189 

 

819895 8 82/19/9189 

 

819892 8 86/81/9189 

 

819919 9 12/19/9189 

 

819981 84 12/19/9189 

 

819988 88 12/19/9189 

 

819989 94 12/19/9189 

 

819988 96 12/19/9189 

 

819984 98 12/19/9189 

 

819986 99 12/19/9189 

 

819985 81 12/19/9189 

 

819998 48 12/19/9189 

 

819998 8 98/19/9189 

 

819999 88 98/19/9189 

 

819981 96 98/19/9189 
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اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف العالمةرقم 

 

819988 2 86/19/9189 

 

819989 48 12/19/9189 

 

819944 5 86/19/9189 

 

819946 8 86/19/9189 

 

819945 8 86/19/9189 

 

819942 9 18/19/9189 

 

819952 6 19/88/9189 

 

819818 48 18/81/9189 

 

819819 81 18/81/9189 

 

819818 99 18/81/9189 

 

819814 99 18/81/9189 

 

819816 48 18/81/9189 

 

819818 8 95/18/9189 

 

819819 89 95/18/9189 

 

819898 6 96/81/9189 

 

819899 86 91/81/9189 

 

819885 88 18/19/9189 

 

819882 89 95/18/9189 

 

819888 9 92/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819848 89 15/19/9189 

 

819846 6 15/19/9189 

 

819849 89 98/19/9189 

 

819861 8 98/19/9189 

 

819859 89 81/19/9189 

 

819858 84 12/81/9189 

 

819852 85 85/19/9189 

 

819858 6 18/81/9189 

 

819824 89 98/19/9189 

 

819888 88 84/19/9189 

 

819889 88 84/19/9189 

 

819899 6 82/19/9189 

 

819411 88 99/81/9189 

 

819418 6 99/81/9189 

 

819419 8 99/81/9189 

 

819418 6 99/81/9189 

 

819414 89 99/81/9189 

 

819416 86 99/81/9189 

 

819412 86 91/81/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819481 6 88/81/9189 

 

819488 6 91/81/9189 

 

819489 6 91/81/9189 

 

819488 6 91/81/9189 

 

819484 6 91/81/9189 

 

819499 96 16/88/9189 

 

819498 6 18/88/9189 

 

819494 6 18/88/9189 

 

819496 85 18/19/9189 

 

819495 88 95/18/9189 

 

819492 89 96/81/9189 

 

819498 89 96/81/9189 

 

819499 84 96/81/9189 

 

819481 96 96/81/9189 

 

819449 86 99/12/9189 

 

819448 89 99/12/9189 

 

819446 89 14/18/9189 

 

819445 2 14/18/9189 

 

819442 2 14/18/9189 

 

819448 89 14/18/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819469 9 81/19/9189 

 

819468 85 81/19/9189 

 

819464 86 81/19/9189 

 

819466 49 81/19/9189 

 

819465 48 81/19/9189 

 

819451 81 19/19/9189 

 

819458 81 18/81/9189 

 

819428 84 92/19/9189 

 

819426 96 94/19/9189 

 

819422 96 94/19/9189 

 

 

819428 96 85/19/9189 

 

819429 86 85/19/9189 

 

819481 96 94/19/9189 

 

819484 98 98/81/9189 

 

819486 89 98/81/9189 

 

819485 81 85/19/9189 

 

819498 81 16/18/9189 

 

819496 48 81/18/9189 

 

819495 48 81/18/9189 
 

 
 

 



331 
 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819492 98 81/88/9189 

 

819498 88 18/88/9189 

 

819499 96 18/88/9189 

 

819618 46 18/88/9189 

 

819614 85 99/19/9189 

 

819682 44 19/18/9189 

 

819695 6 86/81/9189 

 

819685 88 81/19/9189 

 

819648 98 95/18/9189 

 

819649 6 19/88/9189 

 

819661 6 19/88/9189 

 

819668 81 19/88/9189 

 

819669 81 19/88/9189 

 

819668 89 88/81/9189 

 

 

819655 88 88/81/9189 

 

819628 89 88/88/9189 

 

819629 89 88/88/9189 

 

819628 2 18/19/9189 

 

819624 2 18/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819626 2 18/19/9189 

 

819625 2 18/19/9189 

 

819622 2 18/19/9189 

 

819628 2 18/19/9189 

 

819629 2 18/19/9189 

 

819681 2 18/19/9189 

 

819688 2 18/19/9189 

 

819689 2 18/19/9189 

 

819688 2 18/19/9189 

 

819684 2 18/19/9189 

 

819686 2 18/19/9189 

 

819685 2 18/19/9189 

 

819682 2 18/19/9189 

 

819688 2 18/19/9189 

 

819689 2 18/19/9189 

 

819691 2 18/19/9189 

 

819698 2 18/19/9189 

 

819699 2 18/19/9189 

 

819698 85 18/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819694 2 18/19/9189 

 

819696 2 18/19/9189 

 

819695 2 18/19/9189 

 

819692 2 18/19/9189 

 

819698 2 18/19/9189 

 

819699 88 81/88/9189 

 

819518 99 18/81/9189 

 

819514 81 18/81/9189 

 

819581 48 95/14/9189 

 

819588 6 94/19/9189 

 

819589 81 88/88/9189 

 

819588 81 88/88/9189 

 

819584 81 88/19/9189 

 

819582 91 12/19/9189 

 

819588 89 12/19/9189 

 

819589 91 12/19/9189 

 

819591 89 12/19/9189 

 

819592 9 18/88/9189 

 

819598 85 18/88/9189 
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اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف العالمةرقم 

 

819599 85 18/88/9189 

 

819581 88 81/88/9189 

 

819588 8 92/19/9189 

 

819584 96 94/19/9189 

 

819586 94 98/19/9189 

 

819585 88 98/19/9189 

 

819549 96 94/19/9189 

 

819546 98 98/19/9189 

 

819542 96 94/19/9189 

 

819548 86 89/88/9189 

 

819549 96 89/88/9189 

 

819562 6 84/81/9189 

 

819528 86 99/81/9189 

 

819529 48 99/81/9189 

 

819528 48 99/81/9189 

 

819524 85 99/81/9189 

 

819589 6 98/81/9189 

 

819585 88 98/19/9189 

 

819582 96 98/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819588 48 14/88/9189 

 

819595 84 19/88/9189 

 

819599 6 98/81/9189 

 

819215 89 86/88/9189 

 

819219 99 98/81/9189 

 

819281 98 98/19/9189 

 

819288 84 96/88/9189 

 

819289 6 98/81/9189 

 

819298 6 89/81/9189 

 

819296 48 18/19/9189 

 

819281 8 96/81/9189 

 

819288 8 96/81/9189 

 

819288 8 96/81/9189 

 

819248 8 98/81/9189 

 

819258 8 16/81/9189 

 

819259 81 98/81/9189 

 

819221 48 98/81/9189 

 

819228 8 96/81/9189 

 

819224 8 96/81/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً لنص المادة )
 سنوات.قد جددت لمدة عشر 

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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819288 85 88/81/9189 

 

819288 44 88/81/9189 

 

819282 48 88/19/9189 

 

819288 88 98/19/9189 

 

819289 89 98/81/9189 

 

819299 89 98/81/9189 

 

819298 99 98/81/9189 

 

819294 81 98/81/9189 

 

819296 81 98/81/9189 

 

819295 6 92/81/9189 

 

819889 9 88/81/9189 

 

819888 2 88/81/9189 

 

819884 8 88/81/9189 

 

819885 9 88/81/9189 

 

819882 2 88/81/9189 

 

819888 9 88/81/9189 

 

819889 2 88/81/9189 

 

819894 98 92/19/9189 

 

819896 91 92/19/9189 
 

 

 

 



337 
 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11) ( من قانون العالمات التجارية رقم91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819895 89 92/19/9189 

 

819892 85 92/19/9189 

 

819898 84 92/19/9189 

 

819899 8 92/19/9189 

 

819881 98 92/19/9189 

 

819888 86 92/19/9189 

 

819889 9 92/19/9189 

 

819888 88 92/19/9189 

 

819884 8 92/19/9189 

 

819886 88 92/19/9189 

 

819885 88 92/19/9189 

 

819882 96 92/19/9189 

 

819888 94 92/19/9189 

 

819889 99 92/19/9189 

 

819841 6 92/19/9189 

 

819848 81 92/19/9189 

 

819849 89 92/19/9189 

 

819844 48 15/19/9189 

 

819844 48 15/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819848 4 82/88/9189 

 

819868 8 82/19/9189 

 

819865 6 94/19/9189 

 

819858 81 18/88/9189 

 

819858 96 98/19/9189 

 

819822 96 15/81/9189 

 

819914 8 92/81/9189 

 

819915 46 96/88/9189 

 

819912 96 92/18/9189 

 

819918 98 92/18/9189 

 

819989 4 88/88/9189 

 

819948 89 98/81/9189 

 

819946 6 88/88/9189 

 

819948 89 88/88/9189 

 

819949 86 19/88/9189 

 

819969 6 82/88/9189 

 

819964 8 99/81/9188 

 

819928 88 88/81/9189 

 

819929 96 82/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

819924 81 89/88/9189 

 

819926 8 99/81/9189 

 

819925 6 99/81/9189 

 

819981 6 12/81/9189 

 

819988 85 12/81/9189 

 

819989 89 18/81/9189 

 

819988 85 99/81/9189 

 

819984 9 99/81/9189 

 

881111 85 88/81/9189 

 

881116 48 98/89/9189 

 

881115 88 98/89/9189 

 

881112 85 98/89/9189 

 

881118 82 98/89/9189 

 

881119 49 98/89/9189 

 

881188 85 91/81/9189 

 

881189 6 98/89/9189 

 

881141 5 88/81/9189 

 

881148 91 88/81/9189 

 

881149 86 92/89/9189 
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اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف العالمةرقم 
 

 
 

881148 82 92/89/9189 

 

881144 88 92/89/9189 

 

881146 49 92/89/9189 

 

881161 86 92/89/9189 

 

881168 82 92/89/9189 

 

881169 88 92/89/9189 

 

881168 49 92/89/9189 

 

881129 89 91/89/9189 

 

881181 89 81/89/9189 

 

881188 89 88/88/9189 

 

881189 6 91/89/9189 

 

881192 8 84/81/9189 

 

881199 89 12/88/9189 

 

881818 84 19/88/9189 

 

881818 85 89/81/9189 

 

881814 85 89/81/9189 

 

881881 85 19/88/9189 

 

881899 89 19/88/9189 

 

881892 99 19/18/9189 

 

881881 6 82/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11من قانون العالمات التجارية رقم )( 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881889 8 19/88/9189 

 

881888 8 19/88/9189 

 

881884 8 19/88/9189 

 

881886 85 19/88/9189 

 

881885 2 88/88/9189 

 

881848 86 19/88/9189 

 

881868 9 14/88/9189 

 

881862 86 89/88/9189 

 

881858 88 84/19/9189 

 

881888 81 16/88/9189 

 

881889 81 16/88/9189 

 

881985 84 98/19/9191 

 

881982 84 98/19/9191 

 

881994 88 84/19/9189 

 

881984 48 12/19/9189 

 

881986 48 12/19/9189 

 

881944 8 88/89/9189 

 

881946 98 94/14/9189 

 

881945 96 94/12/9189 
 

 

 



342 
 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91المادة )استناداً لنص 
 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881942 88 94/12/9189 

 

881961 81 96/81/9189 

 

881964 48 96/81/9189 

 

881966 9 96/81/9189 

 

881962 8 94/14/9189 

 

881951 88 98/19/9189 

 

881958 89 81/89/9189 

 

881955 6 82/89/9189 

 

881952 6 88/89/9189 

 

881952 6 88/89/9189 

 

881958 98 88/89/9189 

 

881922 6 18/89/9189 

 

881998 86 89/88/9189 

 

881999 9 92/81/9189 

 

881998 88 16/88/9189 

 

881994 96 16/88/9189 

 

881811 9 81/88/9189 

 

881818 85 81/88/9189 

 

881894 6 94/14/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881866 86 99/81/9189 

 

881865 48 99/81/9189 

 

881888 99 81/12/9189 

 

881889 81 81/12/9189 

 

881884 86 81/12/9189 

 

881894 6 85/89/9189 

 

881896 2 18/89/9189 

 

881895 89 18/89/9189 

 

881892 82 18/89/9189 

 

881486 84 15/18/9189 

 

881488 99 85/18/9189 

 

881498 89 88/89/9189 

 

881492 82 81/89/9189 

 

881498 8 82/89/9189 

 

881499 89 85/89/9189 

 

881481 89 85/89/9189 

 

881488 88 81/89/9189 

 

881488 88 88/88/9189 

 

881484 85 96/88/9189 
 

 

 



344 
 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91)استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881485 4 16/12/9189 

 

881482 4 16/12/9189 

 

881448 4 16/12/9189 

 

881444 6 81/89/9189 

 

881445 81 81/89/9189 

 

881449 84 19/89/9189 

 

881461 81 81/89/9189 

 

881468 81 81/89/9189 

 

881469 84 19/89/9189 

 

881468 81 81/89/9189 

 

881465 89 81/89/9189 

 

881462 89 94/88/9189 

 

881468 89 94/88/9189 

 

881469 88 99/88/9189 

 

881451 8 94/88/9189 

 

881458 84 19/89/9189 

 

881426 86 14/18/9189 

 

881425 46 14/18/9189 

 

881481 6 82/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881618 89 88/88/9189 

 

881614 86 88/88/9189 

 

881688 89 96/81/9189 

 

881684 96 94/19/9189 

 

881686 81 19/88/9189 

 

881668 82 19/88/9189 

 

881658 8 98/18/9191 

 

881658 6 88/81/9189 

 

881629 96 99/88/9189 

 

881622 85 88/81/9189 

 

881628 6 88/81/9189 

 

881629 8 88/81/9189 

 

881681 6 88/81/9189 

 

881688 8 88/81/9189 

 

881689 99 88/81/9189 

 

881688 88 88/81/9189 

 

881684 9 86/88/9189 

 

881682 85 86/88/9189 

 

881688 86 86/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11) ( من قانون العالمات التجارية رقم91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881689 49 86/88/9189 

 

881696 6 98/81/9189 

 

881695 81 98/81/9189 

 

881692 85 98/81/9189 

 

881698 48 98/81/9189 

 

881699 44 98/81/9189 

 

881514 99 81/88/9189 

 

881518 5 85/19/9189 

 

881519 84 88/88/9189 

 

881581 84 88/88/9189 

 

881588 84 88/88/9189 

 

881589 84 88/88/9189 

 

881588 84 88/88/9189 

 

881584 84 88/88/9189 

 

881586 84 88/88/9189 

 

881585 84 88/88/9189 

 

881582 84 88/88/9189 

 

881588 81 88/88/9189 

 

881599 6 88/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11من قانون العالمات التجارية رقم ) (91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881598 6 88/89/9189 

 

881598 88 81/88/9189 

 

881599 88 81/88/9189 

 

881581 9 85/88/9189 

 

881588 8 88/18/9189 

 

881546 91 89/18/9191 

 

881542 84 88/88/9189 

 

881565 98 85/12/9189 

 

881562 85 85/12/9189 

 

881559 6 18/89/9189 

 

881558 89 96/88/9189 

 

881554 89 96/88/9189 

 

881556 89 96/88/9189 

 

881559 89 96/88/9189 

 

881521 86 88/88/9189 

 

881528 89 88/88/9189 

 

881219 9 92/18/9189 

 

881218 49 92/18/9189 

 

881214 89 92/18/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91المادة )استناداً لنص 
 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881216 49 96/81/9189 

 

881215 85 96/81/9189 

 

 

 

881212 86 99/81/9189 

 

881289 6 86/88/9189 

 

881286 88 86/88/9189 

 

881285 8 86/88/9189 

 

881282 6 89/88/9189 

 

881289 8 89/88/9189 

 

881291 81 81/89/9189 

 

881295 81 89/88/9189 

 

881288 88 86/88/9189 

 

881282 6 99/88/9189 

 

881241 8 99/88/9189 

 

881248 44 99/88/9189 

 

881258 88 16/18/9189 

 

881259 86 16/18/9189 

 

881221 9 16/18/9189 

 

881228 49 16/18/9189 

 

881229 48 99/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881228 85 99/12/9189 

 

881288 99 84/89/9189 

 

881284 88 81/88/9189 

 

881288 6 88/89/9189 

 

881289 8 88/89/9189 

 

881298 91 88/89/9189 

 

881811 98 88/89/9189 

 

881812 48 86/88/9189 

 

881896 6 96/81/9189 

 

881895 96 18/88/9189 

 

881869 9 91/18/9189 

 

881859 88 91/18/9189 

 

881888 85 86/88/9189 

 

881889 8 88/89/9189 

 

881891 8 88/89/9189 

 

881898 82 88/89/9189 

 

881894 8 88/89/9189 

 

881896 9 88/89/9189 

 

881895 8 88/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

881919 89 96/81/9189 

 

881912 82 18/19/9189 

 

881918 48 18/19/9189 

 

881919 49 18/19/9189 

 

881986 9 18/19/9189 

 

881985 48 18/19/9189 

 

881982 49 18/19/9189 

 

881988 9 18/19/9189 

 

881999 85 99/12/9189 

 

881996 81 19/89/9189 

 

881995 6 19/89/9189 

 

881992 81 19/89/9189 

 

881998 6 19/89/9189 

 

881999 8 18/89/9189 

 

881968 48 15/81/9189 

 

881954 81 18/18/9191 

 

881956 81 18/18/9191 

 

881955 81 81/89/9189 

 

881921 48 84/12/9189 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

881928 48 88/89/9189 

 

881924 9 82/12/9189 

 

881926 85 84/12/9189 

 

881922 8 96/81/9189 

 

881928 9 94/88/9189 

 

881929 8 88/89/9189 

 

881981 99 98/81/9189 

 

881989 44 88/89/9189 

 

881996 89 96/88/9189 

 

881998 99 91/89/9189 

 

888181 4 88/89/9189 

 

888188 84 94/88/9189 

 

888189 8 88/89/9189 

 

888186 82 88/89/9189 

 

888191 99 81/88/9189 

 

888188 84 98/18/9191 

 

888189 9 18/19/9189 

 

888141 48 18/19/9189 

 

888148 49 18/19/9189 
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اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف العالمةرقم 

 

 
 

 

 

888168 8 18/88/9189 

 

888162 89 89/81/9189 

 

888168 86 94/88/9189 

 

888169 9 14/88/9189 

 

888158 6 18/81/9189 

 

888154 6 91/12/9189 

 

888155 89 98/89/9189 

 

888159 84 94/88/9189 

 

888128 9 84/18/9189 

 

888184 84 94/88/9189 

 

888186 91 98/19/9189 

 

888189 8 82/88/9189 

 

888198 48 88/89/9189 

 

888198 48 86/19/9189 

 

888818 88 94/88/9189 

 

888819 9 88/88/9189 

 

888889 41 86/19/9189 

 

888891 89 86/19/9189 

 

888898 88 86/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299لسنة )( 11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

888899 82 86/19/9189 

 

888898 85 86/19/9189 

 

888894 86 86/19/9189 

 

888896 85 86/19/9189 

 

888895 9 86/19/9189 

 

888892 2 86/19/9189 

 

888898 9 86/19/9189 

 

888899 49 86/19/9189 

 

888881 96 91/18/9189 

 

888888 88 81/89/9189 

 

888884 96 88/89/9189 

 

888889 89 88/89/9189 

 

888849 84 88/89/9189 

 

888846 84 88/89/9189 

 

888864 88 89/88/9189 

 

888852 81 85/88/9189 

 

888829 81 81/89/9189 

 

888882 84 19/89/9189 

 

888891 81 18/19/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

888898 4 82/88/9189 

 

888918 81 82/88/9189 

 

888919 81 88/89/9189 

 

888918 96 15/89/9189 

 

888949 8 86/88/9189 

 

888948 8 86/88/9189 

 

888944 8 86/88/9189 

 

888968 96 82/89/9189 

 

888952 4 84/12/9189 

 

888922 8 84/12/9189 

 

888928 89 84/12/9189 

 

888882 8 86/88/9189 

 

888888 6 88/89/9189 

 

888891 8 88/89/9189 

 

888895 81 84/12/9189 

 

888892 6 84/12/9189 

 

888898 49 84/12/9189 

 

888899 8 84/12/9189 

 

888881 9 84/12/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

888888 99 84/12/9189 

 

888889 88 84/12/9189 

 

888861 4 86/88/9189 

 

888868 8 86/88/9189 

 

888418 9 98/89/9189 

 

888418 6 19/88/9189 

 

888489 6 88/81/9189 

 

888496 86 84/19/9189 

 

888495 9 18/19/9189 

 

888492 89 18/89/9189 

 

888498 89 18/89/9189 

 

888489 8 94/19/9189 

 

888458 89 86/88/9189 

 

888456 96 94/19/9189 

 

888455 99 14/16/9191 

 

888452 6 18/89/9189 

 

888489 88 81/89/9189 

 

888491 88 94/88/9189 

 

888498 48 94/88/9189 
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التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 

 

 

 التجديدتاريخ  الصنف رقم العالمة

 

888492 86 88/89/9189 

 

888691 6 14/88/9189 

 

888698 44 14/88/9189 

 

 

888684 9 94/18/9189 

 

888682 85 96/81/9189 

 

888658 8 19/88/9189 

 

888654 8 19/88/9189 

 

888656 6 19/88/9189 

 

888655 6 19/88/9189 

 

888652 8 19/88/9189 

 

888518 9 88/89/9189 

 

888519 9 88/89/9189 

 

888589 6 15/89/9189 

 

888588 6 15/89/9189 

 

888592 99 18/18/9191 

 

888598 81 18/18/9191 

 

888599 88 18/89/9189 

 

888555 96 94/19/9189 

 

888588 9 98/89/9189 

 

888299 88 82/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 

888281 91 82/88/9189 

 

888288 4 88/89/9189 

 

888882 6 18/18/9191 

 

888896 99 19/18/9189 

 

888895 99 19/18/9189 

 

888848 88 18/81/9189 

 

888842 6 94/88/9189 

 

888848 49 94/88/9189 

 

888849 9 82/18/9191 

 

888851 9 88/89/9189 

 

888858 84 15/18/9189 

 

888928 88 96/18/9191 

 

888929 6 88/81/9189 

 

888988 89 91/89/9189 

 

888984 8 88/81/9189 

 

888995 8 81/89/9189 

 

888992 6 81/89/9189 

 

889948 84 15/18/9189 

 

889969 9 96/88/9189 

 

889951 48 96/88/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة
 

 

889819 8 88/89/9189 

 

889888 96 94/19/9189 

 

889842 9 14/89/9189 

 

889858 89 14/88/9189 

 

889821 82 81/19/9189 

 

889424 9 81/89/9189 

 

889662 84 15/18/9189 

 

889544 9 82/88/9189 

 

889542 89 82/88/9189 

 

889248 48 88/89/9199 

 

889248 48 88/89/9189 

 

889255 48 89/89/9189 

 

889281 44 89/89/9189 

 

889284 8 14/89/9189 

 

889825 9 85/12/9189 

 

889984 2 98/89/9189 

 

888848 89 98/12/9189 

 

888869 6 84/89/9189 

 

888868 8 84/89/9189 

 

888489 81 19/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11من قانون العالمات التجارية رقم )( 91استناداً 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) years. 
 

 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 

888488 91 19/89/9189 

 

888468 89 98/12/9189 

 

888649 89 98/12/9189 

 

888648 89 98/12/9189 

 

888668 84 95/19/9191 

 

884185 81 88/88/9189 

 

884659 48 96/81/9189 

 

884589 44 14/81/9189 

 

884898 8 12/12/9189 

 

886119 81 18/89/9189 

 

886458 88 18/88/9189 

 

886992 88 81/89/9189 

 

885888 8 96/81/9189 

 

882118 85 18/19/9189 

 

889489 88 81/89/9189 

 

889489 88 81/89/9189 

 

891918 88 86/89/9189 

 

891919 48 86/89/9189 

 

891918 49 86/89/9189 
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( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 1299( لسنة )11( من قانون العالمات التجارية رقم )91استناداً 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) years. 
 
 

 

 تاريخ التجديد الصنف رقم العالمة

 
 

 

889992 88 81/19/9189 
 

 

889986 2 81/19/9189 
 

889985 9 81/19/9189 
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8/7/1272( الصادر بتاريخ 444اخطاء مطبعية في العدد )   

Corrections of errors in official gazette no (644) data 8/1/2019 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 تاريخ االيداع 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
من تاريخ االولوية 

1/8/1271  
7/1/1278  71 778414 

 

4/1272/ 02( الصادر بتاريخ411اخطاء مطبعية في العدد )  

Corrections of errors in official gazette no (677) data 30 /6/2019 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 نوع طالب التسجيل 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
 747104 0 شركة اجنبية )شخصي طبيعي/فرد(

 

72/72/1278( الصادر بتاريخ 478مطبعية في العدد )اخطاء   

Corrections of errors in official gazette no (658) data 10/10/2018 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 عدم ظهور االولوية
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
 بلد االعاء: االتحاد االوروبي 

  274142441رقم االدعاء: 
72/7/1271:تاريخ   

 44 77242 

 

12/4/1274( الصادر بتاريخ 721اخطاء مطبعية في العدد )   

Corrections of errors in official gazette no (597) data 29/6/2016 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 نوع طالب التسجيل
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
 747114 7 فرد شركة اجنبية
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78/71/1278( الصادر بتاريخ 441مطبعية في العدد )اخطاء   

Corrections of errors in official gazette no (662) data18 /12/2018 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 بإسم طالب التسجيل 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  

D SM IP Assets B.V SM IP Assets B.V 07 778141 

 

78/71/1278( الصادر بتاريخ 441العدد )اخطاء مطبعية في   

Corrections of errors in official gazette no (662) data18 /12/2018 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 بإسم طالب التسجيل 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  

D SM IP Assets B.V SM IP Assets B.V 7 778140 

 

78/71/1278الصادر بتاريخ ( 441اخطاء مطبعية في العدد )  

Corrections of errors in official gazette no (662) data18 /12/2018 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 بإسم طالب التسجيل 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
جي ايه فارما سينو أسينو فارما ايه جي  7 778178 

 

 

78/71/1278 ( الصادر بتاريخ441اخطاء مطبعية في العدد )  

Corrections of errors in official gazette no (662) data18 /12/2018 

 الصواب 

Correct 
 الخطأ

 جنسية طالب التسجيل 
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
 741842 44 االتحاد السوفياتي اردنية 

 

 

 

 

 


