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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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

7875 , 10748 , 80315 6769  ,10607  ,70019 
In class: 3 , 3 , 5 9,  0,  0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Henkel Consumer Goods Inc. (whose address 
is: An American Company, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, USA.) . 
 

هنكل كونسيومر  جودز انك. )وعنوانه: شركه من امريكا،  من : 
، الواليات 79099اي. هنكل واي، سكوتسديل، ايه زد  6001

 . المتحدة االمريكية (
 

TO: Henkel Corporation (whose address is: A 
Delaware Company, One  Henkel Way Rocky Hill, 
Connecticut 06067 USA.) 

نكل كوربوريشن  )وعنوانه: شركه من واليه ديالوير، ون هنكل ه الى:
 ، الواليات المتحده االمريكيه. (07076واي، روكي هيل ، كونكتيكوت

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

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 1/1/0017  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
تجارية نقل 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات  1590
 -التالية:

129436 105007 
In class: 7 6 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: ALI S.p.A.  (whose address is: Via Camperio 9 
20123 Milano Italy) . 
 

, 5علي جروب اس. بي. ايه. )وعنوانه: فيا كامبيريو  من : 
 . ,ميالنو, ايطاليا( 00100

 
TO: Ali Group S.r.l. (whose address is: VIA GOBETTI, 
2/A- 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO(MI)- Italy) 

 00070 -/ايه0الي جروب اس.ار.ال. )وعنوانه: فياجوبيتي،  الى:
 ايطاليا( -سيرنيوسو سول نافيجلو )ام اي(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/2/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  07/0/0017 في: 
عنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم و  

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

19157 , 29161 , 29162 , 29163 , 29164 15196  ,05171  ,05170  ,05170  ,05170 
In class: 1 , 17 , 2 , 1 , 19 15,  1,  0,  16,  1 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: FOSROC INTERNATIONAL LIMITED  (whose 
address is: 4th Floor , 40A Dover Street, London 
W1S  4NW, England ) . 
 

ايه دوفر  00فلور،  0فوسروك انترناشيونال ليمتد  )وعنوانه:  من : 
 . ان دبليو، انجلترا ( 0اس  1ستريت، لندن دبليو 

 

TO: Fosroc Supply FZE 
 (whose address is: LB 14328, P.O. Box 17931, 
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE) 

 فوسروك سبالي اف زد اي الى:
، المنطقة الحرة لجبل 16501، ص.ب. 10007)وعنوانه:  ال بي  

 علي، دبي، االمارات العربية المتحدة(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/6/2011 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/7/0011 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.: 

نة ( لس00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

72021 , 72022 , 124245 , 124870 , 124844 , 
124843 

60001  ,60000  ,100009  ,100760  ,100700  ,
100700 

In class: 18 , 25 , 18 , 25 , 18 , 25 09,  17,  09,  17,  09,  17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Marquee Brands LLC  (whose address is: 605 
Third Avenue, 22nd Floor, New York, NY 10158, USA 
) . 
 

ثيرد أفنيو، الطابق  709ي  )وعنوانه: ماركي براندز ال ال س من : 
 . ، الواليات المتحدة االميركية (10197، نيويورك، ان واي 00
 

TO: Bruno Magli IP Holdings LP 
 (whose address is: 50 West 57th Street, 5th Floor, 
New York, NY 10019, USA 
) 

 برونو ماجلي اي بيه هولدينغز ال بيه الى:
، نيويورك، ان واي 9ستريت، الطابق  96ويست  90)وعنوانه:  

 ، الواليات المتحدة االمريكية(10015

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. 

 قة التنازلوثي اعتبارا من تاريخ
  6/9/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

100486 , 101526 , 125824 100077  ,101907  ,109700 
In class: 18 , 25 , 35 09,  09,  17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Gruppo Cadini S.r.l  (whose address is: Via 
Masaccio, 105 - 50132 FIRENZE (ITALY)) . 
 

 - 109جروبو كاديني اس.ار.ال  )وعنوانه: فيا ماساشيو،  من : 
 . فيرينزي )ايطاليا(( 90100

 
TO: CADINI S.R.L. 
 (whose address is: Via di Compiobbi, 2/H - 
VALLINA, 50012 BAGNO A RIPOLI (FIRENZE) – 
ITALY) 

 كاديني اس.آر.ال. ى:ال
باجنو ايه  90010فالينا،  -/اتش 0)وعنوانه: فيا دي كومبيوبي،  

 ايطاليا( –ريبولي )فيرينزي( 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/4/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/0/0017 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ذوات األرقام  وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية 1590
 -التالية:

98078 , 98077 57067  ,57066 
In class: 42 , 39 05,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Tele Pizza S.A.  (whose address is: C/Isla 
Graciosa, 7 - Parque Empresarial La Marina, 28700 
San Sebastian De Los Reyes,Madrid (ES), MADRID) . 
 

 -6تيلي بيتزا اس. ايه.  )وعنوانه: سي /اسال جراسيوسا،  من : 
سان سيباستيان دي لوس رياز  07600باركيو امبريزالاير المارينا 

 . مدريد ) اي اس((
 

TO: TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA 
 (whose address is: Isla Graciosa 7, 28703 San 
Sebastian De Los Reyes- Madrid – Spain) 

 تي دي أس تيليبيتزا سوسيداد ليميتادا الى:
سان سيباستيان دي لوس  07600، 6)وعنوانه: إسال غراسيوزا  

 إسبانيا.( –مدريد  –رييس 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  18/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/10/0017 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  
 لتجارية حسب االصول.ا

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

17833 , 17834 , 17835 , 137297 , 137298 , 137296 
, 137947 , 137948 , 137946 

16700  ,16700  ,16709  ,106056  ,106057  ,
106057  ,106506  ,106507  ,106507 

In class: 13 , 13 , 13 , 28 , 13 , 8 , 13 , 28 , 8 7,  07,  10,  7,  10,  07,  10,  10,  10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

ة التجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع الشهر   
 

From: American Outdoor Brands Sales Company 
 (whose address is: 1800 North Route Z, Columbia, 
MO, 65202, U.S.A 
) . 
 

 امريكان اوت دور براندز سيلز كومباني من : 
، 79000نورث روت زد، كولومبيا، ام او،  1700)وعنوانه:  

 . دة االمريكية(الواليات المتح
 

TO: Smith & Wesson Inc. 
 (whose address is: 2100 Roosevelt Avenue, 
Springfield, MA 01104, USA) 

 سميث آند ويسون انك. الى:
، 01100روزفيلت افنيو, سبرينغ فيلد، ام ايه  0100)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة االمريكية(
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
  16/7/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

17653 , 62675 , 113231 16790  ,70769  ,110001 
In class: 3 , 3 , 3 0,  0,  0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Procter& Gamble International Operations S.A.  
(whose address is: 47,route de Saint-Georges, 1213 
Petit-Lancy, Switzerland ) . 
 

ل انترناشيونال اوبيريشنز اس.ايه.  )وعنوانه: بروكتر اند جامب من : 
 . النسي، سويسرا (-بيتيت 1010جورجز، -، روت دي سانت06
 

TO: HFC Prestige International Operations 
Switzerland Sarl 
 (whose address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, Switzerland) 

إنترناشونال أوبريشينز سويتزرالند إس إتش إف سي بريستيج  الى:
-بوتيت 1010، 0-1هوبرت  -إيه آر إل )وعنوانه: تشيمين لويس

 النسي، سويسرا(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  8/8/2016 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/7/0017 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ت األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوا 1590
 -التالية:

83312 , 86141 70010  ,77101 
In class: 35 , 3 0,  09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: WATSON ENTERPRISES LTD.  (whose address 
is: Trident Chambers, Road Town, Tortola British 
Virgin Islands, Tortola) . 
 

واتسون انتربرايسز ليمتد  )وعنوانه: ترايدنت شامبرز روود  من : 
 . تاون، تورتوال، جزر العذاري البريطانية(

 

TO: N.V. Parfumerie IcI Paris XL 
 (whose address is: Schaarbeeklei 499, 1800 
Vilvoorde, Belgium) 

 أن.في. بارفوميري ايسي باريس اكس ال الى:
 فيلفوردي، بلجيكا( 1700، 055)وعنوانه: شاربيكليي  

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
  0/5/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



12 
 

 

Notification of 
Trademark Assignment 

 إعالن
ريةنقل ملكية عالمة تجا  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التج 1590
 -التالية:

155913 199510 
In class: 43 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Fadi Jaber and partners  (whose address is: 
Amman - Jordan , 11821, 1779) . 
 

, 11701االردن ,  -فادي جبر وشركاه  )وعنوانه: عمان  من : 
1665) . 

 
TO: AL Badran for Commercial Investments (whose 
address is: Amman - Jordan , 111821, 1205) 

,  االردن -شركة البدران لالستثمارات التجارية  )وعنوانه: عمان  الى:
111701, 1009) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/1/0000 في: 
ج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادر  

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

149690 , 149691 , 148973 105750  ,105751  ,107560 
In class: 5 , 5 , 5 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: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited 
 (whose address is: Ramdas Road, Off Sindhu 
Bhavan Road, Ahmedabad 380 054, Gujarat, India) . 
 

 باكستر فارماسوتيكالز انديا برايفت ليمتد من : 
 070)وعنوانه: رامداس رود، اوف سيندهي بهافان رود، احمد اباد  

 . ، كجرات، الهند(090
 

TO: Baxter International Inc. 
 (whose address is: One Baxter Parkway, Deerfield, 
ILLINOIS 60015, USA) 

 باكستر انترناشونال انك. الى:
، الواليات 70019)وعنوانه: ون باكستر باركواي، ديرفيلد، الينويز  

 المتحدة االمريكية(
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
  06/11/0017 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
المة تجاريةنقل ملكية ع  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
مات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العال 1590
 -التالية:

127252 106090 
In class: 12 10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: SHANDONG YONGTAI CHEMICAL GROUP CO., 
LTD.  (whose address is: 14 # YINGCHUN ROAD, 
DAWANG, GUANGRAO, SHANDONG, P.R.CHINA) . 
 

#  10شاندونغ يونجتاي كيميكل جروب كو لمتد  )وعنوانه:  من : 
 . ينغشون رود، داوانغ، غوانغراو، شاندونغ، بي. أر. الصين (

 

TO: SHANDONG QILUN RUBBER CO., LTD. 
 (whose address is: No. 262 Qingken Road, Rubber 
Industry Zone, Dawang Town, Guangrao County, 
Dongying City, Shandong Province, China) 

 شاندونغ كيلون رابر كو.، ال تي دي. الى:
كوينجكين رود، رابر اندستري زون، داوانج  070)وعنوانه: رقم  

 ين(بروفينس، الصتاون، جوانجراو كاونتي، دونغيونغ سيتي، شاندونغ 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/11/0015 في: 
لعالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه ا 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

123926 100507 
In class: 16 17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Hearst Communications, Inc  (whose address 
is: 300 West 57th Street,New York, New York 
10019,USA, New York) . 
 

 96ويست  000وانه: هيرست كوميونيكشنز، انك  )وعن من : 
 . ، الواليات المتحدة االمريكية(10015ستريت،نيويورك،نيويورك

 

TO: Hearst Autos, Inc. (whose address is:  
3453 Pierce Drive, Building 1, Suite 100 Chamblee, 
Georgia 30341 USA) 

 هيرست اوتوز، انك. الى:
تشامبلي،  100ت ، سوي1بيرس درايف، بيلدينج  0090)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة االمريكية( 00001جورجيا 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

143263 100070 
In class: 30 00 :في الصنف 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: rawabijordan for marketing&dist.  (whose 
address is: amman-tariq-alshaheed st , amman, 
13162, 8670) . 
 

ق طار-شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع  )وعنوانه: عمان من : 
 . (7760, 10170شارع الشهيد , -
 

TO: Kareemona Trading & Investment (whose address 
is: Amman) 

راد االتوست -شركة كريمونا للتجاره واالستثمار  )وعنوانه: عمان الى:
 مقابل مخابز جواد (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/1/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 سب االصول.التجارية ح

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

130803 , 130804 , 130809 , 130808 , 129940 , 
130067 , 129939 , 130068 

100700  ,100700  ,100705  ,100707  ,105500  ,
100076  ,105505  ,100077 

In class: 32 , 30 , 29 , 5 , 5 , 29 , 30 , 32 00,  00,  05,  9,  9,  05,  00,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited  (whose address is:  980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex ,TW8 9GS, England ) . 
 

جالكسو سميث كالين كونسيومر هيلثكير )يو كيه( اي بي   من : 
كس، جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسي 570ليمتيد  )وعنوانه:  

 . جي اس، المملكة المتحدة (5 7تي دبليو 
 

TO: HNC Healthy Nutrition Company GmbH 
 (whose address is: Senefelderstra?e 44, D-51469 
Bergisch Gladbach, Germany) 

 اتش ان سي هيلثي نوتريشن كومباني جي ام بي اتش  الى:
 
بيرغيش غالدباغ،  91075 -، دي00)وعنوانه:  سينيفيلدرشتراسه   

 المانيا(
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
  06/11/0017 في: 
ليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إ 

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



18 
 

 

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

112610 110710 
In class: 29 05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Sarah Aqeleh/Al Sanabel Al Khadra'a  (whose 
address is: Amman, Abu Alanda Street Jordan, 
Amman, 1151, 2019) . 
 

نابل الخضراء لالستيراد والتصدير  سارة احمد عكيلة/الس من : 
 . (0015, 1191)وعنوانه: عمان، ابو علندا االردن, 

 

TO: Moh'd Juma Moh'd Ebraheem Al Ahlass (whose 
address is: Amman, Jordan, Amman) 

محمد جمعه محمد ابراهيم االحلس )وعنوانه: عمان، القويسمه ام  الى:
 ه، االردن(الحيران قرب تربية عمان الثالث

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/1/0000 في: 
قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة  

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

155828 , 155829 , 155454 199707  ,199705  ,199090 
In class: 21 , 3 , 3 0,  0,  01 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC. (whose 
address is: 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105 
USA) . 

ستيفينسون  61بير ايسينشوالز بيوتي، انك. )وعنوانه:  من : 
الواليات  50109سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  00ستريت، الطابق 

  . المتحدة االميركية (

TO: Shiseido Americas Corporation 
 (whose address is: 301 Route 17 North, 10th Floor, 
Rutherford, New Jersey 07070, USA) 

 شيسيدو اميريكاس كوربوريشن الى:
نورث، الطابق العاشر، روثيرفورد،  16روت  001)وعنوانه:  

 ، الواليات المتحدة االمريكية(06060نيوجيرسي 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/10/0017 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

125573 , 125574 109960  ,109960 
In class: 9 , 41 01,  5 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

ختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل الم  
 

From: Pearson Education Limited  (whose address is:  
A British Company, 80 Stand, London WC2R 0RL, 
United Kingdom ) . 
 

بيرسون اديوكيشين ليمتد  )وعنوانه: شركة من انجلترا،  من : 
 . ار صفر ار ال، ا لمملكة المتحدة ( 0ستراند، لندن دبليو سي 70

TO: WSE Hong Kong Limited 
 (whose address is: Level 54 Hopewell Ctr 183 
Queen's Rd East, Hong Kong) 

 دبليو اس اي هونغ كونغ ليمتد الى:
كوينز رود ايست، هونغ  170هوبويل س تي ار  90)وعنوانه: ليفل  

 كونغ(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/2/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/0/0017 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK المات التجاريةمسجل الع 
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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 00ون العالمات التجارية رقم )من قان 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

110477 , 110478 , 110723 110066  ,110067  ,110600 
In class: 4 , 1 , 3 0,  1,  0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Boris Tatievski  (whose address is: A German 
Company, Marti -Buber- Strasse 12 14163 Berlin 
Germany) . 
 

بوبر  -بوريس تاتييفسكي  )وعنوانه: شركة من المانيا، مارتين من : 
 . برلين، المانيا( 10170، 10شتراسيه  -
 

TO: Bosger Holding GmbH 
 (whose address is: A German Company, Martin-
Buber-Str. 12,14163 Berlin Germany) 

 بوسغير هولدينغ جي ام بي اتش الى:
برلين  10،10170بوبرشتراس -)وعنوانه: شركة من المانيا، مارتن 

 المانيا(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  26/2/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  07/0/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 حسب االصول. التجارية

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

139156 105197 
In class: 35 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Success Consulting and Sports  Training  
(whose address is: Amman/Shmesani /num Building 
5 , Amman, 11118, 692) . 
 

شركة النجاح لالستشارات والتدريب الرياضي  )وعنوانه: عمان/  من : 
 . (750, 11117,  9ي / عمارة رقم شميسان

 

TO: AL Fadel for Sport  and Fitness Education  
(whose address is: Amman/Jordan , Amman, 11910, 
795) 

شركة الفضل للتعليم الرياضي  )وعنوانه: عمان، االردن,   الى:
11510 ,659) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  15/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  19/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00ادة استنادا الى الم
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

51666 , 51667 , 107430 91777  ,91776  ,106000 
In class: 10 , 10 , 10 10,  10,  10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Ansell Limited  (whose address is: Level 3, 
678 Victoria Street, Richmond Victoria 3121, 
Australia) . 
 

فيكتوريا ستريت،  760، 0انسل ليمتدِ  )وعنوانه: ليفل  من : 
 . ، استراليا(0101شموند فكتوريا ريت
 

TO:  SxWell Australia Pty Ltd 
 (whose address is: Level 3, 678 Victoria Street 
Richmond, Victoria, 3121, Australia) 

 اس اكسويل استراليا بيه تي واي. ال تي دي. الى:
 فيكتوريا ستريت، ريتشموند، فيكتوريا، 767، 0)وعنوانه: الطابق  

 ، استراليا(0101
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/9/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 1/5/0016  في: 
مة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العال 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

134230 , 134146 , 133310 100000  ,100107  ,100010 
In class: 30 , 35 , 43 00,  09,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: La Cigale Lebanon S.A.L.  (whose address is:  
Wata Amaret Shalhoub Beirut Lebanon ) . 
 

 السيكال لبنان ش.م.ل.  )وعنوانه: وطى عمارة شلهوب لبنان ( من : 
. 
 

TO:  Hotel La Cigale WLL 
 (whose address is:  A Qatari Company,60 Suhaim 
Bin Hamad Street – Doha Qatar) 

 فندق ال سيجال ذ.م.م. الى:
 دوحة قطر( –سهيم بن حمد  70)وعنوانه: شركة من قطر، شارع  

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/10/2016 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  16/10/0017 في: 
 الماتوان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل الع 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

131971 101561 
In class: 39 05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: NAWAFIR TRAVEL & TOURS  (whose address 
is: Amman , Amman, 11814, 142987) . 
 

شركة النوافير الدولية للفنادق والسياحة والسفر  ذ.م.م   من : 
 . (100576, 11710)وعنوانه: عمان , 

 
TO:  JORDAN AROMA TRAVEL & TOURISM (whose 
address is: Amman , Amman, 11814, 142987) 

شركة عبير االردن للسياحة والسفر  ذ.م.م  )وعنوانه: عمان ,  الى:
11710 ,100576) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  14/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

161949 171505 
In class: 25 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Cali E-Commerce Ltd (whose address is: 
amman -Almadina almonawara St, 11821, 3405) . 
 

شارع -كالي للتجارة االلكترونية ذ.م.م. )وعنوانه: عمان  من : 
 . (0009, 11701المدينة المنورة , 

 
TO: Newport Digital Marketing Co. Ltd. (whose 
address is: Amman, Dahiyet Al Ameet Rashid, 
Between 7th and 8th Circle, Al Husseini Building, 
Office 602, Floor number (6)) 

شركة نيوبورت للتسويق االلكتروني ذ.م.م. )وعنوانه: عمان،  الى:
ضاحية االمير راشد، بين الدوار السابع والثامن، مجمع الحسيني، 

 (، االردن (700الطابق السادس، مكتب )

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/1/0000 في: 
عالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل ال 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

162850 170790 
In class: 43 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Amer Saleh Helmie Mansour (whose address 
is: amman/7th circle, 11171, 711171) . 
 

عامر صالح حلمي منصور )وعنوانه: عمان/الدوار السابع,  من : 
11161 ,611161) . 

 
TO: Five's Company For Tourism Investments (whose 
address is: amman/7th circle, 711171, 11171) 

الشركة الخماسيه لالستثمارات السياحية )وعنوانه: عمان/الدوار   الى:
 (11161, 611161السابع, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/1/0000 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 00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

112957 , 112540 110596  ,110900 
In class: 10 , 5 9,  10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

لتجارية للعمل المختص بها،قد حولت مع الشهرة ا  
 

From: DOCUMEDICA SA  (whose address is: Via 
Giuseppe Corti 5, 6828 Balerna- Switzerland) . 
 

 7707، 9دوكيوميديا اس ايه  )وعنوانه: فيا غيوسيبي كورتي  من : 
 . سويسرا(-باليرنا

 
TO: SOFAR S.p.A 
 (whose address is: Via Firenze n. 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI)- Italy) 

 سوفار اس. بي. ايه الى:
تريزانو روسا )ميالن(،  00070، 00)وعنوانه: فيا فيرينزي، نمبر.  

 ايطاليا.(
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
  10/5/0015 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
ملكية عالمة تجارية نقل  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
لك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن ما 1590
 -التالية:

137596 , 137595 106957  ,106959 
In class: 41 , 41 01,  01 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Future Qatar for Business Development 
(adabisc)  (whose address is: P.O.Box  23177 Doha, 
Qatar ) . 
 

شركة قطر المستقبل لتطوير األعمال ) أدابيسك(  )وعنوانه:    من : 
 . قطر ( -، الدوحة 00166ص . ب : 

 

TO:  Leisure Company LLC 
 (whose address is: P.O.Box: 38418 Doha Qatar) 

 شركة ليجر ذ.م.م. الى:
 قطر(-، الدوحة07017)وعنوانه:  ص.ب  

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 00/5/0015  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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

137609 , 137601 , 139681 , 139682 106705  ,106701  ,105771  ,105770 
In class: 39 , 35 , 39 , 35 09,  05,  09,  05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Hamad International Airport Management and 
Operational Company  (whose address is: P.O. Box 
24659 Doha, Qatar ) . 
 

شركة ادارة وتشغيل مطار حمد الدولي  )وعنوانه:  ص.ب.   من : 
 . الدوحة،قطر ( 00795

 

TO:  Qatar Company for Airports Operation and 
Management 
 (whose address is: Qatar Airways Tower, Airport 
Road P.O Box 22550, Doha, Qatar) 

 الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات  الى:
)وعنوانه: برج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار، صندوق بريد  

 ، الدوحة، قطر(00990

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
  16/7/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مات التجاريةمسجل العال 
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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 00العالمات التجارية رقم ) من قانون 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

39440 , 39780 , 74972 , 74973 , 74986 , 74987 , 
74989 , 74990 , 74991 , 74992 , 75007 , 75008 , 
109359 

05000  ,05670  ,60560  ,60560  ,60577  ,60576 
, 60575  ,60550  ,60551  ,60550  ,69006  ,

69007  ,105095 
In class: 25 , 25 , 24 , 5 , 10 , 8 , 35 , 21 , 12 , 11 , 
20 , 3 , 3 

,  10,  01,  09,  7,  10,  9,  00,  09,  09 :ففي الصن
11  ,00  ,0  ,0 

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

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: MOTHERCARE (UK) LIMITED  (whose address 
is: CHERRU TREE ROAD , WATFORD , 
HERTFORDSHIRE WD 2 5SH, U.K.) . 
 

مذركير يو كيه ليمتد  )وعنوانه: شيري تري رود , واتفورد  من : 
 . اس اتش , المملكة المتحدة( 90دبليو  هيرتيفورد شاير ,

 

TO: Mothercare Global Brand Limited 
 (whose address is: Cherry Tree Road, Watford, 
WD24 6SH, United Kingdom) 

 مذركير جلوبال براند ليمتد الى:
اس اتش،  7 00)وعنوانه:  تشيري تري رود، واتفورد، دبليو دي  

 المملكة المتحدة(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  5/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/11/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

51439 , 61211 , 90907 , 141181 91005  ,71011  ,50506  ,101171 
In class: 16 , 43 , 42 , 43 00,  00,  00,  17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: TGI Friday’s Inc. 
 (whose address is:  4201 Marsh Lane Carrollton, 
Texas 75007, USA 
, DALLAS) . 
 

 تي جي اي فرايدز انك. من : 
، الواليات 69006مارش الن، كارولتون، تكساس  0001)وعنوانه:  

 . المتحدة االمريكية(
 

TO:  TGI Fridays Franchisor, LLC 
 (whose address is: 19111 North Dallas Parkway, 
Suite 165, Dallas, TX 75287, USA) 

 رانشيسور، ال ال سيتي جي اي فرايدز ف الى:
 
، داالس، تي 179نورث دالس باركواي، سويت  15111)وعنوانه:  

 ، الواليات المتحدة االمريكية(69076اكس 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  2/3/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/0/0016 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
اريةنقل ملكية عالمة تج  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
جارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات الت 1590
 -التالية:

18781 17671 
In class: 25 09 :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 Apparel Holdings LLC 
 (whose address is: 1412 Broadway New York, New 
York 10018, USA ) . 
 

 ناين ويست ابيلاير هولدنغز ال ال سي   من : 
، الواليات 10017برودواي نيويورك، نيويورك  1010)وعنوانه:  

 . المتحدة االمريكية(
 

TO: Premier Brands Group Holdings LLC 
 (whose address is: 1412 Broadway New York, New 
York 10018, USA ) 

 بريميير برانندز جروب هولدنغز ال ال سي  الى:
، الواليات 10017برودواي نيويورك، نيويورك  1010)وعنوانه:  

 المتحدة االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  21/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/0/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ،  1590
 -التالية:

18781 17671 
In class: 25 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Kasper Group  LLC  (whose address is: 1412 
Broadway New York, New York 10018, USA ) . 
 

برودواي  1010كاسبير جروب ال ال سي  )وعنوانه:   من : 
 . ، الواليات المتحدة االمريكية(10017نيويورك، نيويورك 

 
TO: Nine West Apparel Holdings LLC 
 (whose address is: 1412 Broadway New York, New 
York 10018, USA ) 

 ناين ويست ابيلاير هولدنغز ال ال سي   الى:
، الواليات 10017برودواي نيويورك، نيويورك  1010)وعنوانه:  

 المتحدة االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  21/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/0/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأ 1590
 -التالية:

18781 17671 
In class: 25 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Premier Brands Group Holdings LLC 
 (whose address is: 1412 Broadway New York, New 
York 10018, USA ) . 
 

 بريميير برانندز جروب هولدنغز ال ال سي  من : 
، الواليات 10017برودواي نيويورك، نيويورك  1010)وعنوانه:  

 . المتحدة االمريكية(
 

TO: Premier Brands IP LLC 
 (whose address is: 1411 Broadway, New York, New 
York 10018, USA) 

 بريميير برانندز آي بيه ال ال سي  الى:
، الواليات 10017برودواي، نيويورك، نيويورك  1011)وعنوانه:  

 المتحدة األمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  21/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/0/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
الته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعدي 1590
 -التالية:

18213 , 22127 , 132644 , 133546 17010  ,00106  ,100700  ,100907 
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: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. 
 (whose address is: 3239 Satellite Blvd., Duluth, 
Georgia 30096, USA ) . 
 

 بوهرينجير انجيلهيم انيمال هيلث يو اس ايه انك.  من : 
، 00057رد، ديولوث، جورجيا ساتاليت بوليفا 0005)وعنوانه:  

 . الواليات المتحدة األمريكية (
 

TO: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
 (whose address is:  55218 Ingelheim, Germany) 

 بوهرينجير انجيلهيم فيتميدكا جي ام بي اتش الى:
 انجيلهيم، المانيا( 99017)وعنوانه:  

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/10/0017 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 االصول.التجارية حسب 

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

124608 , 124606 , 129866 , 129864 , 129862 100707  ,100707  ,105777  ,105770  ,105770 
In class: 29 , 30 , 29 , 32 , 30 00,  00,  05,  00,  05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al Layan for General Supplies Ltd .  (whose 
address is: Amman /Al Mushata , Amman, 11183, 
831379) . 
 

شركة الليان للتوريدات العامة ذ.م.م  )وعنوانه: عمان/المشتى  من : 
 ,11170 ,701065) . 
 

TO: CROWN FOOD SOLUTIONS DMCC  (whose 
address is: Amman, Amman, 11191, 9192) 

, 11151شركة كراون فود سوليوشونز م.د.م.س )وعنوانه: ,  الى:
5150) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  23/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/1/0000 في: 
 الماتوان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل الع 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

87925 76509 
In class: 7 6 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Shanghai Hikari Sewing Machine Manufacturing 
Co., Ltd  (whose address is: No 7025 Daijing Village, 
Zhujing Town, Jinshan, District, Shanghai P.R. 
China, Shangha) . 
 

غهاي هيكاري سيونغ ماشين مانيوفاكتشرنغ كو.، ليمتد  شان من : 
دايجنغ فيليج، زوجنغ تاون، جينشان ديستريكت  6009)وعنوانه: رقم 

 . شنغهاي الصين(
 

TO: HIKARI (SHANGHAI) PRECISE MACHINERY 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 
 (whose address is: NO.800 ZHONGDA ROAD, 
ZHUJING, JINSHAN, DISTRICT, SHANGHAI 201500 
CHINA 
, Shangha) 

هيكاري )شنغهاي( بريسايس ماشينيري ساينس اند تكنولوجي  الى:
 كو.، ليمتد.

زونجدا رود، زوشينغ، جينشان، ديستريكت،  700)وعنوانه: نمبر  
 الصين( 001900شنغهاي 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/10/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK  العالمات التجاريةمسجل 



39 
 

 

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 00قانون العالمات التجارية رقم )من  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

155418 , 155417 , 155416 , 155415 , 155120 , 
155103 , 155124 , 155473 

199017  ,199016  ,199017  ,199019  ,199100  ,
199100  ,199100  ,199060 

In class: 6 , 13 , 18 , 25 , 6 , 13 , 18 , 25 09,  17,  10,  7,  09,  17,  10,  7 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: GIULIO FIOCCHI S.P.A. (whose address is: Via 
Santa Barbara, 4 – 23900 LECCO (LC) ITALY) . 
 

   0جيوليو فيوتشي اس.بي.ايه. )وعنوانه: فيا سانتا باربرا،  من : 
 . ليكو )ال سي(   إيطاليا( 00500

 
TO: FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. 
 (whose address is: Via Santa Barbara 4, 23900 
Lecco (LC) Italy 
) 

 يوكي ميونيزيوني اس.بيه.ايه.ف الى:
 ليكو )ال سي(، ايطاليا 00500، 0)وعنوانه: فيا سانتا باربارا  
) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/9/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل من تاريخاعتبارا 
  00/5/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590

 -لية:التا
87476 76067 
In class: 2 0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Flint Group US LLC  (whose address is: 14909 
Beck Road, Plymouth, Michigan 48170, USA, 
Michigan) . 
 

بيك رود،  10505فلينت غروب يو اس ال ال سي  )وعنوانه:  من : 
 . ، الواليات المتحدة االمريكية(07160بليموث، ميتشيغان 

 

TO: Flint Group Packaging Inks North America 
Holdings LLC 
 (whose address is: 14909 North Beck Road, 
Plymouth, Michigan, 48170, USA 
, Michigan) 

 فلينت غروب باكيجينغ انكس نورث اميريكا هولدينغز ال ال سي  الى:
، 07160نورث بيك رود، بليموث، ميتشيغان  10505)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة االمريكية(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/7/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  16/6/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



41 
 

 

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 00رقم )من قانون العالمات التجارية  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

114970 110560 
In class: 43 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: al digital innovative for trade co. (whose 
address is: Amman, Jordan, Amman, 11183, 
830571) . 
 

شركة االبداعات الرقميه للتجاره )وعنوانه: عمان، االردن,  من : 
11170 ,700961) . 

 

TO: Dilijan for Touristic Investments Co. (whose 
address is: Amman, Jordan, Amman, 11183, 
830571) 

شركة ديليجان لالستثمارات السياحيه )وعنوانه: عمان، االردن,  الى:
11170 ,700961) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  06/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات  1590
 -التالية:

87207 76006 
In class: 38 07 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Progressive Generations Studios  (whose 
address is: Amman, Jordan , Amman, 11941, 834) . 
 

شركة الجيل االيجابي لخدمات البث الفضائي ذ.م.م  )وعنوانه:  من : 
 . (700, 11501عمان، االردن , 

 
TO: Progressive Generation for Animations  (whose 
address is: Amman, Jordan , Amman, 11941, 834) 

ة  )وعنوانه: عمان، االردن , شركة الجيل المتقدم للرسوم المتحرك الى:
11501 ,700) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  06/1/0000 في: 
نوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وع 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

144025 , 144026 , 144024 100009  ,100007  ,100000 
In class: 6 , 11 , 16 17,  11,  7 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: European Poultry Technology  (whose address 
is: Amman - Queen Rania STR. Abu Alhaj Complex , 
amman, 11184, 841310) . 
 

ارع ش -الشركة االوروبيه لتكنولوجيا الدواجن  )وعنوانه: عمان  من : 
 . (701010, 11170مجمع ابو الحاج ,  -الملكة رانيا 

 

TO: European  Industrial Technology Company   
(whose address is: Amman , amman, 11184, 
841310) 

الشركة االوروبية للتكنولوجيا الصناعية  )وعنوانه: عمان ,  الى:
11170 ,701010) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 ثيقة التنازلو  اعتبارا من تاريخ
  07/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

157925 196509 
In class: 35 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al Tawfiq Machinery & General Trading Co  
(whose address is: amman , shafa badran , 11814, 
144367) . 
 

شركة التوفيق لالالت والتجارة العامة  )وعنوانه: عمان شفا  من : 
 . (100076, 11710بدران ، ش العرب، برج الشويخ  , 

 

TO: Quot Co, Engineering & Industrial Solutions  
(whose address is: Amman - Jabal AL- Husain - St. 
Nablus., 11814, 144367) 

 -شركة قوت للحلول الهندسية والصناعية )وعنوانه:  عمان   ى:ال
 (100076, 11710, 70شارع نابلس عماره  -جبل الحسين 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  05/1/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذ 1590
 -التالية:

134630 , 134659 , 134657 , 134656 100700  ,100795  ,100796  ,100797 
In class: 42 , 38 , 35 , 9 5,  09,  07,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

لعمل المختص بها،قد حولت مع الشهرة التجارية ل  
 

From: NEST LABS, INC.  (whose address is: A 
Delaware Company, 3400 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California 94304, USA ) . 
 

 0000نيست البز، انك.  )وعنوانه: شركة من والية ديالوير،  من : 
تحدة ، الواليات الم50000هيلفيو افنيو بالو التو، كاليفورنيا 

 . االميركية(
 

TO: Google LLC (whose address is: A Delaware 
Company, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, USA ) 

 1700غوغل ال ال سي )وعنوانه: شركه من والية ديالوير،  الى:
لمتحدة ، الواليات ا50000امفيثيتر باركواي ،ماونتين فيو ،كاليفورنيا 

 االميركية (
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  13/11/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/11/0017 في: 
ه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذ 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

128706 107607 
In class: 43 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Majed Ramadan Alsaidi  (whose address is: 
Amman/Mahmoud Al Abidi Street , Amman, 11181, 
840590) . 
 

رع محمود العابدي ماجد رمضان الصعيدي  )وعنوانه: عمان/شا من : 
 ,11171 ,700950) . 
 

TO: Prague Hotel Co. L.L.C. (whose address is: 
Amman, Amman, 11181, 840649) 

 (700705, 11171شركة فندق براغ  )وعنوانه: عمان,  الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  2/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

120155 100199 
In class: 37 06 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Diamond Saw Contracting .  (whose address 
is: Alraqeem ,Azraq Street 60 , 11636, 120) . 
 

المنشار الماسي للمقاوالت االنشائية .  )وعنوانه: سحاب  من : 
 . (100, 11707,  70،الرجيم ، شارع االزق 

 
TO: MIMAS CONTRACTING CO.L.L.C. (whose 
address is: Alraqeem ,Azraq Street 60 , 11636, 120) 

شركة ميماس للمقاوالت االنشائية  )وعنوانه: سحاب ،الرجيم ،   الى:
 (100, 11707,  70شارع االزق 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  2/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
لتجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات ا 1590
 -التالية:

134627 , 140733 , 140735 , 148483 , 146925 , 
147098 , 148686 , 147689 , 147690 , 151681 

100706  ,100600  ,100609  ,107070  ,107509  ,
106057  ,107777  ,106775  ,106750  ,191771 

In class: 5 , 31 , 5 , 5 , 31 , 5 , 31 , 31 , 5 , 31 01,  9,  01,  01,  9,  01,  9,  9,  01,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Cargill The Netherlands Holding B.V.  (whose 
address is: A Dutch Company, Evert van de 
Beekstraat 378 , 1118 CZ Schiphol The Netherlands) 
. 
 

كارجيل ذا نيذيرالندز هولدنغ بي.في.  )وعنوانه: شركة من   من : 
سي زد تشيفول،  1117، 067هولندا، ايفيرت فان دي بيكسترات 

 . هولندا(
 

TO: CAN Technologies, Inc. 
 (whose address is: An American Company, 15407 
McGinty Road West, Wayzata, MN 55391, USA) 

 كان تكنولوجيز، انك.  الى:
مغينتي رود دبليو، ويزاتا، ام  19006)وعنوانه: شركة من اميركا،  

 ، الواليات المتحدة االميركية(99051ان 
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/1/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  07/1/0015 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 00قانون العالمات التجارية رقم )من  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

33807 , 108682 , 109847 , 110323 , 110287 , 
111189 

00706  ,107770  ,105706  ,110000  ,110076  ,
111175 

In class: 12 , 12 , 7 , 12 , 7 , 36 07,  6,  10,  6,  10,  10 :فنفي الص 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: UD Trucks Corporation  (whose address is: 
NO1  1 CHOME OAZA AGEO SHI SAITAMA- KEN 
JAPAN) . 
 

اتشوم اوزا  1يو دي تراكس كوربوريشن  )وعنوانه: رقم  من : 
 . كين، اليابان(-ادجيورش سايتاما

 

TO: Volvo Truck Corporation (whose address is: A 
Swedish Company, 405 08 Goteborg, Sweden) 

 009 07فولفو ترك كوربوريشن   )وعنوانه: شركة من السويد،  الى:
 يد(جوتيبوريج السو 

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

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/1/0010 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

144994 , 148797 100550  ,107656 
In class: 43 , 43 00,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al Mutajadidah For Catering & Food CO  
(whose address is: Amman - Al Madineh Al 
Monawarah Street- Opposite to Holdiay Inn Hotel  - 
Teeba Trading Complex, Jordan) . 
 

 -الشركة المتجددة لقطاع الضيافة واالغذية  )وعنوانه: عمان  من : 
مجمع طيبة  -مقابل فندق هوليدي ان  -شارع المدينة المنورة 

 . التجاري، االردن(
 

TO: Ethmar For General Trading  (whose address is: 
Amman - Al Madineh Al Monawarah Street- Opposite 
to Holdiay Inn Hotel  - Teeba Trading Complex, 
Jordan) 

شارع المدينة  -شركة إثمار للتجارة العامة  )وعنوانه: عمان  الى:
 مجمع طيبة التجاري، االردن( -مقابل فندق هوليدي ان  -المنورة 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK المات التجاريةمسجل الع 
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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 00ون العالمات التجارية رقم )من قان 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

1269 , 4593 , 20800 , 24506 , 28270 , 60110 , 
62051 , 68998 , 92982 , 107207 , 107246 , 109392 
, 121308 , 121309 , 121310 , 123382 , 122017 , 
122018 , 128614 , 128613 , 128612 , 128611 , 
128615 , 128610 , 140554 

1075  ,0950  ,00700  ,00907  ,07060  ,70110  ,
70091  ,77557  ,50570  ,106006  ,106007  ,

105050  ,101007  ,101005  ,101010  ,100070  ,
100016  ,100017  ,107710  ,107710  ,107710  ,
107711  ,107719  ,107710  ,100990 

In class: 3 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 3 , 8 , 11 , 5 , 5 , 5 
, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 42 , 41 , 16 , 10 , 44 

 9,  9,  11,  7,  0,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  0 :ففي الصن
 ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,9  ,00  ,01  ,17  ,10  ,00 

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, 
England) . 
 

ريكيت اند كولمان) اوفرسيز( ليمتد.  )وعنوانه: دانسوم لين  من : 
 . دي اس، انجلترا( 6 7هيل، اتش يو 

 

TO: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 
 (whose address is: 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom) 

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هيلث ليمتد الى:
يو 0 1باث رود، سلو، بيركشير، إس إل 109-100)وعنوانه:  

 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
  6/9/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK التجارية مسجل 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 00عالمات التجارية رقم )من قانون ال 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

31339 , 32220 , 34358 , 34791 , 43805 01005  ,00000  ,00097  ,00651  ,00709 
In class: 3 , 3 , 3 , 3 , 3 0,  0,  0,  0,  0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: SHISEIDO CO., LTD  (whose address is: 7 - 5 
- 5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104 - 10 JAPAN) . 
 

كو  -و جينزا , تش 9-9-6شيسيدو كو .، ليمتد  )وعنوانه:  من : 
 . اليابان( 10 - 100طوكيو 

 
TO: Henkel AG & Co. KGaA, a partnership limited by 
shares (Germany) 
 (whose address is: Henkelstrasse 67, 40589 
Düsseldorf, Germany) 

هنكل ايه جي آند كو. كيه جي ايه ايه، وهي شركة محدودة   الى:
 باألسهم )ألمانيا(

 دوسلدورف، ألمانيا( 00975، 76نكلشتراسه )وعنوانه: ه 

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
  0/5/0015 في: 
ن المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوا 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

3328 , 10576 0007  ,10967 
In class: 31 , 31 01,  01 :في الصنف 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: PROVIMI B.V.  (whose address is: Veerlaan 
17-23, Rotterdam, 3072 AN, The Netherlands) . 
 

 0060، روتردام، 00-16ي في  )وعنوانه: فيرالن بروفيمي ب من : 
 . ايه ان، هولندا(

 
TO: CAN Technologies, Inc. 
 (whose address is: 15407 McGinty Road West, 
Wayzata, MN 55391, USA) 

 كان تكنولوجيز، انك. الى:
، 99051مغينتي رود دبليو، ويزاتا، ام ان  19006)وعنوانه:  

 ة االميركية(الواليات المتحد
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/1/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  07/1/0015 في: 
ة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالم 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

41649 , 61830 , 80718 , 98163 , 98397 , 140453 , 
140702 , 154818 , 155811 , 155804 , 155805 

01705  ,71700  ,70617  ,57170  ,57056  ,100090 
 ,100600  ,190717  ,199711  ,199700  ,199709 

In class: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  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: Ipsen Pharma S.A.S.  (whose address is: 65 
Quai Georges Gorse, Boulogne- Billancourt 92100 
FRANCE) . 
 

كواي جورجيز  79ايبسن فارما اس.ايه. اس.  )وعنوانه:  من : 
 . فرنسا( 50100بيالنكورت -جورسي، بولوني

 

TO:  Ipsen Consumer HealthCare 
 (whose address is: 65 quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne-Billancourt, France) 

 ايبسان كونسيومر هيلثكير  الى:
بيانكور، -بولونيو 50100كيه جورج غورسي،  79)وعنوانه:  

 فرنسا(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  31/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  01/0/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  
 تجارية حسب االصول.ال

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

51666 , 51667 , 107430 91777  ,91776  ,106000 
In class: 10 , 10 , 10 10,  10,  10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From:  SxWell Australia Pty Ltd 
 (whose address is: Level 3, 678 Victoria Street 
Richmond, Victoria, 3121, Australia) . 
 

 سويل استراليا بيه تي واي. ال تي دي.اس اك من : 
فيكتوريا ستريت، ريتشموند، فيكتوريا،  767، 0)وعنوانه: الطابق  

 . ، استراليا(0101
 

TO: Lifestyles Healthcare Pte Ltd 
 (whose address is: 30 Cecil Street, #19-08 
Prudential Tower, Singapore 049712, Singapore ) 

 ل هيلثكير بي تي اي لمتداليفستاي الى:
برج برودانشيل، سنغافورة  07-15، شارع سيسل، # 00)وعنوانه:  

 ، سنغافورة (005610
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/9/2017 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 1/5/0016  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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
رقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األ  1590
 -التالية:

81753 , 82501 , 90282 , 95795 , 96704 , 104363 , 
105420 , 105358 , 106664 , 109952 , 110130 , 
112566 , 112565 , 112348 , 112514 , 112634 , 
112403 , 112800 , 115511 , 115882 , 118497 , 
119155 , 121899 , 125741 , 126116 , 128409 , 
128178 , 128885 , 128884 , 129597 , 129987 , 
134505 , 138482 , 138888 , 139467 , 140701 , 
141206 , 141226 , 141230 , 142262 , 142501 , 
146526 , 146525 , 143888 , 144157 , 153988 , 
157575 , 157546 , 158441 

71690  ,70901  ,50070  ,59659  ,57600  ,100070 
 ,109000  ,109097  ,107770  ,105590  ,110100  ,

110977  ,110979  ,110007  ,110910  ,110700  ,
110000  ,110700  ,119911  ,119770  ,117056  ,
115199  ,101755  ,109601  ,107117  ,107005  ,
107167  ,107779  ,107770  ,105956  ,105576  ,
100909  ,107070  ,107777  ,105076  ,100601 , 
101007  ,101007  ,101000  ,100070  ,100901  ,
107907  ,107909  ,100777  ,100196  ,190577  ,
196969  ,196907  ,197001 

In class: 10 , 5 , 5 , 9 , 5 , 5 , 10 , 10 , 10 , 5 , 5 , 
44 , 16 , 5 , 5 , 5 , 10 , 10 , 10 , 5 , 3 , 10 , 10 , 10 
, 10 , 10 , 5 , 9 , 42 , 9 , 10 , 10 , 10 , 5 , 9 , 9 , 10 
, 10 , 10 , 10 , 10 , 44 , 41 , 10 , 9 , 10 , 41 , 10 , 
10 

 9,  9,  10,  10,  10,  9,  9,  5,  9,  9,  10 :ففي الصن
 ,00  ,17  ,9  ,9  ,9  ,10  ,10  ,10  ,9  ,0  ,10  ,10 
 ,10  ,10  ,10  ,9  ,5  ,00  ,5  ,10  ,10  ,10  ,9  ,5 
 ,5  ,10  ,10  ,10  ,10  ,10  ,00  ,01  ,10  ,5  ,10  ,

01  ,10  ,10 
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، 0000 -نوفارتس ايه جي  )وعنوانه: سي اتش من : 
 . سويسرا(

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

 ألكون إنك. الى:
 فريبورج، سويسرا( 1601، 7دي أفري  -)وعنوانه: رو لويس 

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
  1/10/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
تعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام و  1590
 -التالية:

26701 , 26702 , 35529 , 35819 , 58236 , 78494 , 
82401 , 81497 , 81503 , 81754 , 87926 , 91139 , 
91140 , 92612 , 94808 , 94873 , 95796 , 104746 , 
106792 , 112529 , 112632 , 112734 , 112794 , 
114165 , 115712 , 121897 , 124044 , 126124 , 
128377 , 129037 , 128883 , 128882 , 129047 , 
129598 , 129151 , 129636 , 146671 , 146670 , 
147282 , 147983 , 148655 , 149289 , 149925 , 
149278 , 149385 , 149373 , 149372 , 153426 , 
160241 

07601  ,07600  ,09905 , 09715  ,97007  ,67050 
 ,70001  ,71056  ,71900  ,71690  ,76507  ,

51105  ,51100  ,50710  ,50707  ,50760  ,59657 
 ,100607  ,107650  ,110905  ,110700  ,110600  ,

110650  ,110179  ,119610  ,101756  ,100000  ,
107100  ,107066  ,105006  ,107770  ,107770  ,
105006 , 105957  ,105191  ,105707  ,107761  ,
107760  ,106070  ,106570  ,107799  ,105075  ,
105509  ,105067  ,105079  ,105060  ,105060  ,
190007  ,170001 

In class: 3 , 5 , 5 , 5 , 9 , 9 , 5 , 10 , 10 , 10 , 10 , 
10 , 41 , 5 , 10 , 10 , 9 , 5 , 9 , 5 , 10 , 10 , 5 , 9 , 9 
, 5 , 5 , 10 , 9 , 44 , 10 , 9 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 
10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 9 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 

 10,  10,  10,  10,  9,  5,  5,  9,  9,  9,  0 :ففي الصن
 ,10  ,01  ,9  ,10  ,10  ,5  ,9  ,5  ,9  ,10  ,10  ,9  ,
5  ,5  ,9  ,9  ,10  ,5  ,00  ,10  ,5  ,10  ,10  ,10  ,

10  ,10  ,10  ,10  ,10  ,10  ,10  ,10  ,5  ,10  ,10  ,
10  ,10  ,10 

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) . 
 

 . بال سويسرا( 0000نوفارتيس ايه جي  )وعنوانه: سي اتش  من : 
 

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

 ألكون إنك. الى:
 فريبورج، سويسرا( 1601، 7دي أفري  -)وعنوانه: رو لويس 

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
  1/10/0015 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 

نإعال   
 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن  1590
 -التالية:

129696 105757 
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: Horizon Therapeutics, LLC 
 (whose address is: 601 Gateway Blvd. Suite 200, 
South San Francisco, California 94080, USA) . 
 

 هورايزون ثيرابيوتكس، ال ال سي  من : 
, ساوث سان 000جيت واي بوليفارد, سويت  701)وعنوانه:  

 . , الواليات المتحدة االمريكية(5007فرانسيسكو, كاليفورنيا 
 

TO: Medical Need Europe AB 
 (whose address is: Norrtullsgatan 15, 113 29 
Stockholm, Sweden) 

 ميدكال نيد يوروب ايه بي الى:
 ستوكهولم، السويد( 05 110، 19)وعنوانه: نورتيولسجاتان  

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  07/10/0017 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 ( 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

149952 105590 
In class: 41 01 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Asma Walid Mustafa Daoud  (whose address 
is: Sweifieh Balbak St Shbab Aordon Club Building , 
amman, 11181, 811595) . 
 

شارع بعلبك  -اسماء وليد مصطفى داود  )وعنوانه: صويفية  من : 
 . (711959, 11171عمارة نادي شباب االردن , 

 

TO: ALBunia Fitness Center  (whose address is: 
Sweifieh Balbak St Shbab Aordon Club Building , 
amman, 11181, 811595) 

ارع ش -شركة مركز البنية للياقه البدنيه )وعنوانه: صويفية  الى:
 (711959, 11171بعلبك عمارة نادي شباب االردن , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  18/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK ت التجاريةمسجل العالما 
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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 00لعالمات التجارية رقم )من قانون ا 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

154407 , 158066 190006  ,197077 
In class: 10 , 10 10,  10 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

د حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،ق  
 

From: Johnson & Johnson (whose address is: One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey, 08933 -7001, U.S.A.) . 
 

جونسن آند جونسن )وعنوانه: ون جونسن آند جونسن بالزا،  من : 
الواليات المتحدة  6001- 07500نيو برونزويك، نيوجيرسي، 

 . األمريكية(
 

TO: LifeScan IP Holdings, LLC 
 (whose address is: 360 North Crescent Drive, 
Beverly Hills, California 90210 USA.) 

 اليفسكان آي بيه هولدينغز، إل إل سي الى:
نورث كريسنت درايف، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  070)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة األمريكية( 50010
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  14/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/7/0015 في: 
إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

142984 100570 
In class: 29 05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Medjool Village Dates Trading CO.  (whose 
address is: Amman - Abdulhameed Sharaf St- 
Shmeisani , +) . 
 

شارع  -التمور  )وعنوانه: عمان شركة قرية المجهول لتجارة  من : 
 11150عمان  500051الشميساني ص.ب  -عبد الحميد شرف 

 . األردن(
 

TO: Medjool Village Company  For Farm Management    
(whose address is: Southerh Shouneh  /ALKaramh, 
11184, 841310) 

وعنوانه: الشونة شركة قرية المجهول الدارة االراضي الزراعية   ) الى:
 (701010, 11170الجنوبية /الكرامة , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



62 
 

 

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

158862 , 158861 197770  ,197771 
In class: 36 , 36 07,  07 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Company Al Zaitonah Al Mobarakah for Back 
Up and Support  (whose address is: Amman - Wasfi 
Al Tal - Suliman Street , 11941, 56) . 
 

شركة الزيتونة المباركة للدعم والمساندة  )وعنوانه: عمان  من : 
 . (97, 11501وصفي التل ش سليمان اليعاقبة , 

 

TO: Health Insurance Management (whose address is: 
Amman , 11941, 56) 

الصحيه )وعنوانه: عمان , شركة العربيه الدارة النفقات  الى:
11501 ,97) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

122507 100906 
In class: 16 17 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: emumtaz for marketing and digital advertising 
(whose address is: Amman - Joran, amman, 11953, 
1690) . 
 

 -العالن االلكتروني. )وعنوانه: عماناي ممتاز للتسويق وا من : 
 . (1750, 11590االردن, 

 

TO: Dar AlMomtaz for publishing & distrbution & 
advertising Imt  (whose address is: Amman , Jordan, 
Amman, 11953, 1690) 

شركة دار الممتاز للتشر والتوزيع والتسويق االعالني م.م   الى:
 (1750, 11590االردن, )وعنوانه: عمان، 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/0/0000 في: 
ه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان المحال إليه هذ 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

104499 , 104500 , 120965 , 133051 , 142728 , 
137488 , 148560 , 155582 , 157168 , 158698 , 
158697 

100055  ,100900  ,100579  ,100091  ,100607  ,
106077  ,107970  ,199970  ,196177  ,197757  ,
197756 

In class: 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 
29 , 29 

 05,  05,  05,  05,  05,  05,  05,  05,  05 :ففي الصن
 ,05  ,05 

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

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Almojazefon  for Import and Export/Fisal 
Herzallah  (whose address is: Amman, Swefia, Trade 
market, Abdeen Building Jordan, Amman, 11814, 
144321) . 
 

مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير/فيصل حرز اهلل   من : 
)وعنوانه: عمان، الصويفية، السوق التجاري، بناية عابدين االردن, 

11710 ,100001) . 
 

TO: Delta Industrial Company ( Free Zone )  (whose 
address is: Amman, Jordan, Amman, 13115, 6575) 

شركة دلتا الصناعية ) مناطق حره(  )وعنوانه: عمان، االردن,  الى:
10119 ,7969) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  27/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل ريخاعتبارا من تا
  06/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

155209 199005 
In class: 41 01 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: step by step for training &consulting  (whose 
address is: amman , 62) . 
 

 . (70خطوة بخطوة للتدريب واالستشارات  )وعنوانه: عمان ,  من : 
 

TO: Hiba Yassar Khaled Malhees  (whose address is: 
amman , 11191, 910391) 

, 11151هبه يسار خالد ملحيس  )وعنوانه: عمان ,  الى:
510051) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of: 26/2/2020  
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
 07/0/0000  في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مات التجاريةمسجل العال 
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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 00ن العالمات التجارية رقم )من قانو 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

128986 , 136488 107577  ,107077 
In class: 5 , 5 9,  9 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، قد  
 

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

 -بايرانتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش  )وعنوانه: الفريد  من : 
 . هيم ايه ام راين، المانيا(مون 00675، 10نوبل ستراسيه 

 

TO: Merck Sharp & Dohme Corp. 
 (whose address is: One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, United States of America) 

 ميرك شارب اند دوم كورب. الى:
)وعنوانه: وان ميرك درايف، وايتهاوس ستايشن، نيو جرسي  

 ات المتحدة االمريكية(، الوالي07775
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  6/8/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  7/7/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

57015 , 57473 , 57898 96019  ,96060  ,96757 
In class: 34 , 34 , 34 00,  00,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: JOHN PLAYER &SONS LIMITED  (whose 
address is: 21 Beckett Way, Park West, Nangor 
Road, Dublin 12, Ireland) . 
 

بيكيت واي, بارك  01جون بالير اند سونز ليمتد  )وعنوانه:  من : 
 . , ايرلندا(10وست, نانغور رود، دبلن 

 

TO: IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED 
 (whose address is: 21 Beckett Way, Park West, 
Nangor Road, Dublin 12, Ireland) 

 لاير توباكو انتليكتشوال بربورتي ليمتدامبي الى:
، 10بيكيت واي، بارك وست، نانغور رود، دبلن  01)وعنوانه:  

 ايرلندا(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/10/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/10/0017 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
األرقام  وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 1590
 -التالية:

83296 , 83396 , 83294 , 83297 , 83302 , 83308 70057  ,70057  ,70050  ,70056  ,70000  ,70007 
In class: 42 , 35 , 35 , 36 , 36 , 42 00,  07,  07,  09,  09,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Arrandco Investments Limited  (whose address 
is: 6th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 
4AB, United Kingdom , London) . 
 

 09اراندكو انفستمنتس ليمتد  )وعنوانه: الطابق السادس،  من : 
 ايه بي، المملكة المتحدة( 0ايه  0رينجدون ستريت، لندن اي سي فا
. 
 

TO: CCBP LTD 
 (whose address is: A Company incorporated and 
registered in England and Wales 11th Floor, Two 
Snow Hill, Queensway Birmingham, England B4 6WR 
United Kingdom) 

 تي ديسي سي بي بيه ال  الى:
، تو سنو هيل، 11)وعنوانه: شركة من انجلترا و ويلز الطابق  

 دبليو آر المملكة المتحدة( 7 0كوينزواي برمنغهام، إنجلترا بي 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/6/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/7/0017 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
ة عالمة تجاريةنقل ملكي  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
عالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك ال 1590
 -التالية:

142721 , 142720 100601  ,100600 
In class: 30 , 29 05,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Sky Horizon for Food Supplies  (whose 
address is: Amman - Sahab - Dawar Al Tyara , 
amman, 11134, 34075) . 
 

شركة افق السماء للتوريدات الغذائية ذ.م.م  )وعنوانه: عمان  من : 
 . (00069, 11100دوار الطياره ,  -سحاب  -
 

TO: AL.BUSHNAQ Food Supplies Co. (whose address 
is: Amman , amman, 11134, 340755) 

, -شركة البشناق للتوريدات الغذائية ذ.م.م  )وعنوانه: عمان  الى:
11100 ,000699) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ألرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات ا 1590
 -التالية:

112082 110070 
In class: 37 06 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Hera'a DryClean Co.Ltd  (whose address is: 
Amman, Jordan, Amman, 11196, 963537) . 
 

شركة دراي كلين حراء ذ.م.م  )وعنوانه: عمان، االردن,  من : 
11157 ,570906) . 

 
TO: Ahmad Saleh Ateyeh Omar  (whose address is: 
Amman, Jordan, Amman, 11196, 963537) 

, 11157احمد صالح عطيه عمر )وعنوانه: عمان، االردن,  الى:
570906) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  5/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  9/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

134789 100675 
In class: 30 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Thyme Specialized Trading Company  (whose 
address is: Amman-Queen Rania Street, Abu Al Haj 
Complex, 8th floor , AMMAN, 11953, 2972) . 
 

شارع  -نوانه: عمانشركة المتميزون التجاريه للزعتر  )وع من : 
 . (0560, 11590,  7مجمع ابو الحاج, الطابق -الملكة رانيا

 

TO: Osama Wahid Salim Khalil  (whose address is: 
Amman-Queen Rania Street, Abu Al Haj Complex, 
8th floor , AMMAN, 11953, 2972) 

-رانيا شارع الملكة -اسامه وحيد سليم خليل  )وعنوانه: عمان الى:
 (0560, 11590,  7مجمع ابو الحاج, الطابق 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/0/0000 في: 
سم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان ا 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

71826 , 89731 , 94437 , 92826 , 94479 , 94477 , 
99840 , 97984 , 100764 , 103701 , 106859 , 
111809 , 112094 , 111810 , 113202 , 109930 

61707  ,75601  ,50006  ,50707  ,50065  ,50066 
 ,55700  ,56570  ,100670  ,100601  ,107795  ,

111705  ,110050  ,111710  ,110000  ,105500 
In class: 25 , 25 , 25 , 25 , 35 , 35 , 25 , 25 , 25 , 
25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 

 09,  09,  09,  09,  09,  09,  09,  09,  09 :ففي الصن
 ,09  ,09  ,09  ,09  ,09  ,09  ,09 

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

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Hasan Ghaith & Partner Co  (whose address is: 
Amman, Al Hamra st. Jordan, Amman, 11115, 
23310) . 
 

شركة حسن غيث وشريكه  )وعنوانه: عمان، شارع الحمرا  من : 
 . (00010, 11119االردن, 

 

TO: Jubrail & Amjad Ghaith CO. (whose address is: 
AMMAN ,JORDAN , AMMAN, 11115, 23310) 

غيث  )وعنوانه: عمان، الوحدات، االردن ,  شركة جبرائيل وأمجد الى:
11119 ,00010) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  9/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  5/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



73 
 

 

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

151313 191010 
In class: 41  01 :فالصنفي 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Lily Gym / Kids Entertainment  (whose address 
is: amman , 11118, 7693) . 
 

, 11117)وعنوانه: عمان ,   شركة زهرة اللي للتسلية والترفيه من : 
6750) . 

 
TO: Haneen Natheer Moh'd Arabiyat (whose address 
is: amman , 7693, 7993) 

 (6550, 6750حنين نذير محمد عربيات )وعنوانه: عمان ,  الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  11/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



74 
 

 

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

158158 197197 
In class: 43 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Yaser Majed Mahammad Ayyad (whose 
address is: Amman- Al-Bnayat , 11196, 962045) . 
 

, 11157عمان, -ياسر ماجد محمد عياد )وعنوانه: البنيات  من : 
570009) . 

 
TO: Ali Mousa Ali ALautyat (whose address is: Alsalt, 
19110, 38) 

 (07, 15110السلط ,  علي موسى علي العطيات  )وعنوانه: الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  11/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  11/0/0000 في: 
العالمة قد ادرج في سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

157705 196609 
In class: 9 5 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: TIANZEXIN INDUSTRIAL INVESTMENT CO., 
LTD. (whose address is: NO.1, SANKENG ROAD, 
QINGHUTOU, TANGXIA TOWN, DONGGUAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA) . 
 

تيانزيكسين إنداستلاير إنفيستمينت كو.، ال تي دي. )وعنوانه:  من : 
، سانكينج رود، كينغهوتو، تانجكسيا تاون، دونّجوان سيتي، 1رقم.

 . جوانجدونج بروفينس، جمهورية الصين الشعبية(
 

TO: Shenzhen Netis Technology Co., Ltd. 
 (whose address is: Floor 8, Building B, TongFang 
Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, China) 

 شينزهين نيتيس تكنولوجي كو.، ليمتد. الى:
، بيلدينغ بي، تونغفانغ إنفورمايشن هاربور، نمبر. 7)وعنوانه: فلور  

 لصين(لونغشان رود، نانشان ديستريكت، شينزهين، ا 11

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/1/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/1/0000 في: 
في سجل العالمات  وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج 

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

57525 96909 
In class: 3 0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: SOCIETE BECHARA BAROODY S.A.R.L.  
(whose address is: P.O.BOX 110-153, BEIRUT, 
LEBANON , BEIRUT) . 
 

، 110-190شركة بشارة بارودي ش.م.م.  )وعنوانه: ص.ب  من : 
 . نان (بيروت، لب

 

TO: BAROODY BROS S.A.L (whose address is: 
P.O.BOX 110-153, BEIRUT, LEBANON , BEIRUT) 

-190شركة بارودي اخوان ش.م.ل )وعنوانه: المكلس ص.ب  الى:
 ، بيروت، لبنان (110

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  12/2/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/0/0000 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 00قم )من قانون العالمات التجارية ر  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

6410 7010 
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: NUQUL BROTHERS CO. LTD.  (whose address 
is: JABAL AMMAN, SHARIF HUSSEIN BIN ALI 
STREET JORDAN, AMMAN, 154) . 
 

شركة نقل اخوان ذ.م.م  )وعنوانه: جبل عمان, شارع الشريف  من : 
 . (190حسين بن علي االردن, 

 

TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag  (whose 
address is: A Swedish Company, 405 03 Goteborg 
,Sweden ) 

ايسيتي هايجين اند هيلث اكتيبوالج  )وعنوانه: شركة من السويد،  الى:
 جوتبورج ،السويد ( 00 009

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  16/0/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ،  1590
 -التالية:

105830 109700 
In class: 3 0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From:   Maher & Amjad & Emad Shakhatreh heirs 
(whose address is: Amman- Queen Rania Al- 
Abdullah St.- Mukhtar Mall, Jordan, Amman, 11195, 
950783) . 
 

 -شركة ماهر وامجد و ورثة عماد الشخاتره  )وعنوانه: عمان من : 
, 11159المختار مول, االردن,  -شارع الملكة رانيا العبد اهلل

590670) . 
 

TO: AL Nabaq Cosmetics Com . (whose address is: 
Amman/ Jordan, Amman, 11191, 9028) 

, 11151شركة النبق لمواد التجميل  )وعنوانه: عمان/االردن ,  الى:
5007) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/3/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  16/0/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK مسجل العالمات التجارية 



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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  وتعديالته 1590
 -التالية:

122606 100707 
In class: 34 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

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

شركة االياد لالستثمار التجاري  )وعنوانه: عمان، شارع   من : 
 . (501555, 11150زهران، ابراج اعمار، االردن, 

 

TO: 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،   الى:
 (501555, 11150ابراج اعمار، االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  3/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/7/0000 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 00قم )من قانون العالمات التجارية ر  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

125637 109706 
In class: 30 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Lozih Resturants Company .  (whose address 
is: Um Othaina 6Ebin Al Romi St . , Amman, 11118, 
278) . 
 

شركة لوزة للمطاعم  )وعنوانه: ام اذينة /شارع ابن الرومي  من : 
 . (067, 11117,  7بناية 

 

TO: Amani Hussein Abd ALHameed  (whose address 
is: , Amman) 

اماني حسين عبدالحميد النبابتة  )وعنوانه: حي الصحابة عمارة  ى:ال
 (11رقم 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  10/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 لوثيقة التناز اعتبارا من تاريخ
  10/7/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

109110 , 109070 105110  ,105060 
In class: 25 , 35 09,  09 :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, CA 94105, USA) . 
 

هوارد ستريت سان  900مارك ،إنك.  )وعنوانه:  -جيم من : 
 . الواليات المتحدة االمريكية( 50109فرانسيسكو، كاليفورنيا 

 
TO: MB 550TFB CA, LLC   (whose address is: An 
American Company, 2Folsom Street San Francisco 
,CA 94105 USA) 

تي اف بي سي ايه،ال ال سي  )وعنوانه: شركة من  990ام بي  الى:
الواليات  50109شارع فولسوم ،سان فرانسيسكو ،سي ايه  0اميركا، 

 المتحدة االميركية(
As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  4/3/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  0/0/0015 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
عالمة تجارية نقل ملكية  

By virtue 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
المات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأن مالك الع 1590
 -التالية:

160835 170709 
In class: 34 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: raed khaled salameh odat  (whose address is: 
Tabarbour Street - Abu Alia Tareq Area , 11151 , 
5110875 ) . 
 

حي ابو  -رائد خالد سالمة العودات  )وعنوانه: شارع طبربور  من : 
 . ( 9110769,  11191منطقة طارق ,  -عليا 

 

TO: Qusai Mu'nis Mahmoud Shaban  (whose address 
is: Irbid, 21110, 2417) 

 (0016, 01110محمود شعبان )وعنوانه: اربد, قصي مؤنس  الى:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  14/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  10/7/0000 في: 
عنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم و  

 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

165292 179050 
In class: 19 15 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: acceleration trade / alaa abdelsalam haider 
hardan  (whose address is: amman alhorya st, 
11623, 400) . 
 

ية /عالء عبد السالم  حيدر حردان  )وعنوانه: تسارع التجار  من : 
 . (000, 11700شارع الحرية , -عمان 

 

TO: Alaa Abdelsalam Haider Hardan  (whose address 
is: amman alhorya st, 11623, 400) 

شارع الحرية -عالء عبد السالم  حيدر حردان  )وعنوانه: عمان  الى:
 ,11700 ,000) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/7/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 ارية حسب االصول.التج

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

154256 190097 
In class: 41 01 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Bradford International School and Kindergarten 
Co.  (whose address is: madaba , 17110, 611) . 
 

شركة روضة ومدارس برادفورد الدولية  )وعنوانه: مادبا ,  من : 
16110 ,711) . 

 
TO: Taqat for educational investment (whose address 
is: madaba , 17110, 611) 

, 16110شركة طاقات لالستثمار التعليمي )وعنوانه: مادبا ,  الى:
711) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  16/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/7/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن بأ 1590
 -التالية:

100236 , 100237 100007  ,100006 
In class: 25 , 25 09,  09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Ahmad and Issa Salem Company  (whose 
address is: Amman, King Tlal Street Jordan, Amman, 
11118, 183916) . 
 

شركة احمد وعيسى سالم  )وعنوانه: عمان، شارع الملك طالل  من : 
 . (170517, 11117االردن, 

 

TO: ABDALLAH ABDELRAHIM ISSA SALEM (whose 
address is: Amman, King Tlal Street Jordan, Amman, 
11118, 183916) 

عبد اهلل عبد الرحيم عيسى سالم  )وعنوانه: عمان، شارع الملك  الى:
 (170517, 11117طالل االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  18/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  17/7/0000 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 

نإعال   
 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
أن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعلن ب 1590
 -التالية:

116787 117676 
In class: 29 05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: AL-Maymana for Import & Export (whose 
address is: Amman,  Jordan, Amman, 11821, 3854) . 
 

شركة الميمنة لالستيراد والتصدير )وعنوانه: عمان، االردن,  من : 
11701 ,0790) . 

 
TO: DICLE GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI (whose address is: Ofis 
Mah.Ipekyol Cad. Dicle Gida San.Tic.ti/Jo:110/1 
Silopi Sirnak,Turky) 

شركة دجلة لالغذية و المنتجات الزراعية والصناعية والتجارة  الى:
المحدودة  )وعنوانه: محلة اوفيس ، شارع ايبيكيولو ،شارع دجله 

 ،سيلوبي /شيرناك ،تركيا (1/110لالغذية والصناعة و التجارة ،الرقم:

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  17/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  16/7/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 صول.التجارية حسب اال

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

150819 190715 
In class: 3 0 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Dalian Co.for Cosmetics and Perfumes  (whose 
address is: Amman-Kalda-126 Buld , amman, 
11185, 850913) . 
 

شركة داليان للعطور ومواد التجميل ذ.م.م  )وعنوانه:  من : 
, 11179,  107ارة رقم عم-شارع المدينة الطبية -عمان,خلدا
790510) . 

 
TO: YIWU YIBIN TRADING COMPANY (General 
Partnership) (whose address is: 1st Floor,No.40 
Jiangdong Qiaodong Villa, Yiwu City, Zhejiang 
Province , China) 

 1ييوو ييبين تريدنج كومباني )جنرال بارتنر شيب( )وعنوانه:  الى:
جيانجدونغ كياودونغ فيال ،ييوو سيتي، مقاطعة  00. فلور، رقم

 تشيجيانغ،الصين (

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  20/10/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/10/0015 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

118380 117070 
In class: 32 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: SHAFIK MAHMOUD ABED AL ASHKAR (whose 
address is: Amman Jordan, amman, 11947, 1008) . 
 

, 11506محمود عبد االشقر )وعنوانه: عمان االردن,  شفيق من : 
1007) . 

 
TO: Oral Commercial Investment Company (whose 
address is: Amman Jordan, amman, 11947, 1008) 

شركة اورال لالستثمارات التجاريه )وعنوانه: عمان االردن,  الى:
11506 ,1007) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  24/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/7/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

143223 , 142897 100000  ,100756 
In class: 34 , 34 00,  00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Nakhat Al Rabea Al Tejaria Co .  (whose 
address is: Amman/University Str , Amman, 11814, 
142705) . 
 

شركة نكهات الربيع التجارية  )وعنوانه: عمان/ ش الجامعة/  من : 
 . (100609, 11710الشمالية ,  البوابة

 

TO: Tobacco Leaves for Cigarettes and Molasses 
(whose address is: Amman/University Str , Amman, 
11814, 142705) 

شركة اوراق التبغ للدخان والمعسل )وعنوانه: عمان/ ش  الى:
 (100609, 11710الجامعة/ البوابة الشمالية , 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  25/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  09/7/0000 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 جارية حسب االصول.الت

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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

99823 , 117608 , 150770 55700  ,116707  ,190660 
In class: 29 , 29 , 29 05,  05,  05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Tholstrup Cheese A/S  (whose address is: 
Sonderhoj 14, 8260 Viby J, Denmark) . 
 

 7070، 10هوج ثولستراب تشيز ايه/اس  )وعنوانه: سوندير  من : 
 . فايبي جيه الدانمارك(

 
TO: Arla Foods amba (whose address is: Sonderhoj 
14 8260 Viby J Denmark) 

 7070 10ارال فودز اي ام بي اي )وعنوانه: سوندير هوج  الى:
 فايبي جيه الدانمارك(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/11/0015 في: 
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات  

 التجارية حسب االصول.

REGISTER OF TRADEMARK ات التجاريةمسجل العالم 



91 
 

 

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 00العالمات التجارية رقم )من قانون  00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام  1590
 -التالية:

99823 , 117608 , 150770 55700  ,116707  ,190660 
In class: 29 , 29 , 29 05,  05,  05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Tholstrup Cheese A/S  (whose address is: 
Sonderhoj 14, 8260 Viby J, Denmark) . 
 

 7070، 10ثولستراب تشيز ايه/اس  )وعنوانه: سوندير هوج  من : 
 . فايبي جيه الدانمارك(

 
TO: Arla Foods amba (whose address is: Sonderhoj 
14 8260 Viby J Denmark) 

 7070 10ارال فودز اي ام بي اي )وعنوانه: سوندير هوج  الى:
 فايبي جيه الدانمارك(

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  1/11/2019 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  1/11/0015 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 

عالنإ  
 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
ن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام وتعديالته ، أعل 1590
 -التالية:

150491 190051 
In class: 42 00 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Al Monafethone Al Awael for  Consulting  
(whose address is: P.O.Box 9022-11191 
Amman/Sweifiya , amman) . 
 

-5000المنفذون االوائل لالستشارات  )وعنوانه: ص.ب من : 
 . عمان/الصويفية ( 11151

 

TO: Brilliant Software & Information Technology CO. 
(whose address is: P.O.Box 9022-11191 
Amman/Sweifiya ) 

المتألقه للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات  )وعنوانه:   الى:
 عمان/الصويفية ( 11151-5000ص.ب

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  28/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل تبارا من تاريخاع
  07/7/0000 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 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
م وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقا 1590
 -التالية:

147322 106000 
In class: 35 09 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: BI Stratagic Consulting  (whose address is: 
P.O.Box 3933-11953 Amman - Queen Rania Street ) 
. 
 

-0500بي  اي لالستشارات االستراتجية  )وعنوانه: ص.ب من : 
 . ش الملكة رانيا (-عمان  11590

 

TO: BI Strategic Consulting  LLC (whose address is: 
P.O.Box 3933-11953 Amman - Queen Rania Street ) 
andBusiness Insights Consulting LLC (whose address 
is: Amman/Jordan, 11953, 3933) 

شركة بي  اي لالستشارات االستراتجية ذ.م.م )وعنوانه:  الى:
ش الملكة رانيا ( و شركة البصيره -عمان  11590-0500ص.ب

, 11590النافذه الستشارات االعمال ذ.م.م )وعنوانه: عمان/االردن, 
0500) 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  29/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  05/7/0000 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.: 

( 00من قانون العالمات التجارية رقم ) 00استنادا الى المادة 
وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية  1590لسنة 

 -ذوات األرقام التالية:

105722 109600 
In class: 29 05 :ففي الصن 
Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith,  
 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
 

From: Izzeddin Ahmad Salameh Al Halaiqa/ Al- 
Mashrek Marketing Est (whose address is: 
Amman, Al Muqableen Al quods Street Jordan, 
Amman, 11185, 851729) . 
 

حاليقة/ مؤسسة المشرق عز الدين احمد سالمة ال من : 
للتسويق )وعنوانه: عمان، المقابلين ش. القدس االردن, 

11179 ,791605) . 
 

TO: Modern Mashrek for Supply (whose address 
is: Amman, Al Muqableen Al quods Street 
Jordan, Amman, 11185, 851729) 

 عمان،شركة المشرق الحديثة للتموين  ذ.م.م )وعنوانه:  الى:
 (791605, 11179المقابلين ش. القدس االردن, 

As from the date of the Deed of Assignment  
Of:  30/6/2020 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly recorded in the Trademarks' 
Register. 

 وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
  00/7/0000 في: 
ن اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل وا 

 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:  
115509 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

119905 

In class: 5  9الصنف : 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:LG Life Sciences, Ltd  (whose address is: 
58,Saemunan _ ro , Jongno _ gu, Seoul, Republic 
of Korea ). 

، سيمونان _ رو ، 97ال جي اليف سينسيز، ليمتد  )وعنوانه:  من :
 جونجو _ جو ، سيؤول ، جمهورية كوريا (.

TO: LG CHEM, LTD (whose address is: 128, Yeoui- 
daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea.) 

دايرو، -، يوي107إل جي تشيم، إل تي دي. )وعنوانه: : الى
 غو، سول، جمهوريه كوريا.(-يونغديونغبو 

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

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 0/1/0016 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 

عالنإ  
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:  
7875 , 10748 , 80315 

لسنة  (00) رقم من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  
6769  ,10607  ,70019 

In class: 3 , 3 , 5  9,  0,  0الصنف : 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 Dial Corporation  (whose address is: 
7201 E.Henkel Way, Scottsdale, Arizona 85255, 
U.S.A. ). 

 6001 شركة من والية ديالوير، ذا ديال كوربوريشن  )وعنوانه:   من :
الواليات المتحدة االمريكية  79099واي، سكوتسديل، أريزونا  إي. هنكل

.) 
TO: Henkel Consumer Goods Inc. (whose address 
is: An American Company, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, USA.) 

 6001هنكل كونسيومر  جودز انك. )وعنوانه: شركه من امريكا، : الى
، الواليات المتحدة االمريكية 79099كوتسديل، ايه زد اي. هنكل واي، س

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

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/1/0017 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:  
152928 , 152929 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

190507  ,190505 

In class: 29 , 32  00,  05الصنف : 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:Hortex Marketing Services Spolka z 
ograniczona odpowiedzialnoscia  (whose address 
is: A Polish Company, ul. Mszczonowska 2, 02-337 
Warszawa, Poland). 

هورتكس ماركيتينج سيرفيسيز سبولكا زد اوجرانيكزونا  من :
، 0و ال. مززونوسكا اودبويدزيالنوسكيا  )وعنوانه: شركة من بولندا، ي

 وارزاوا، بولندا(. 00-006

TO: Hortex Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia  (whose address is: A Polish 
Company, ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, 
Poland) 

هورتكس سبولكا زد اوجرانيكزونا اودبويدزيالنوسكيا  )وعنوانه: : الى
 وارزاوا، بولندا( 006-00، 0ا، يو ال. مززونوسكا شركة من بولند

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 3/9/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 0/5/0017 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 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:  
46872 , 65271 , 65272 , 65273 , 65832 , 65834 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 مات التجارية ذوات األرقامالعالمالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

07760  ,79061  ,79060  ,79060  ,79700  ,79700 

In class: 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3  0,  0,  0,  0,  0,  0الصنف : 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:Laboratoire Bioderma  (whose address is: 75 
Court Albert Thomas, 69003 Lyon France, Lyon). 

 75000كورز البرت وماس،  69البوراتوير بيوديرما  )وعنوانه:  من :
 ليون، فرنسا(.

TO: NAOS (whose address is: A French Societe par 
actions Simplifiee 355 Rue Pierre-Simon Laplace 
13290 AIX-EN- PROVENCE France) 

رو  009ناوس  )وعنوانه: شركة مساهمة مبسطة من فرنسا : الى
 بروفنس فرنسا ( -إن -إيكس 10050سيمون البالس  -بيير

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 1/4/2016 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/0/0017 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.سب االصولالتجارية ح  

 
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:  
51439 , 61211 , 90907 , 141181 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

91005  ,71011  ,50506  ,101171 

In class: 16 , 43 , 42 , 43  00,  00,  00,  17الصنف : 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:TGI FRIDAY'S OF MINNESOTA INC.  (whose 
address is: 4201 MARSH LANE CARROLLTON, 
TEXAS 75007, U.S.A. ). 

مارش  0001تي جي اي فرايدز اوف مينسوتا, انك  )وعنوانه:  من :
 ، الواليات المتحدة االمريكية(.69006الين كارلتون، تكساس 

TO: TGI Friday’s Inc. 
 (whose address is:  4201 Marsh Lane Carrollton, 
Texas 75007, USA 
, DALLAS) 

 تي جي اي فرايدز انك.: الى
، الواليات 69006مارش الن، كارولتون، تكساس  0001)وعنوانه:  

 المتحدة االمريكية(

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

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/0/0016 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:  
158782 

لسنة  (00رقم ) التجاريةمن قانون العالمات  00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

197670 

In class: 12  10الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:Nippon Wiper Blade Co., Ltd. (whose address 
is: 311, Aza Numagashira, Shimotakayanagi, Kazo 
shi, Saitama ken, 347 8585 Japan). 

اشيرا، ، ازا نوماغ011نيبون وايبر بليد كو.، ليمتد. )وعنوانه:  من :
 اليابان(. 7979 006شيموتاكاياناغي، كازو شي، سايتاما كين، 

TO: DENSO WIPER SYSTEMS, INC. 
 (whose address is: 311, Aza Numagashira, 
Shimotakayanagi, Kazo-shi, Saitama-ken, 347-
8585 Japan) 

 دينسو وايبر سيستمز. انك.: الى
شي، -يموتاكاياناغي، كازو، ازا نوماغاشيرا، ش011)وعنوانه:  

 اليابان( 7979-006كين، -سايتاما

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

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 1/10/0015 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:  
18213 , 22127 , 132644 , 133546 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 التجارية ذوات األرقامالعالمات مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

17010  ,00106  ,100700  ,100907 

In class: 5 , 5 , 5 , 5  9,  9,  9,  9الصنف : في 
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith from the original 
registered owners: 

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

 
From:MERIAL INC.  (whose address is: 3239 
Satellite Blvd., Duluth, Georgia 30096, USA ). 

ساتاليت بوليفارد، ديولوث، جورجيا  0005ميلاير انك.  )وعنوانه:  من :
 ، الواليات المتحدة األمريكية (.00057

TO:  Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. 
 (whose address is: 3239 Satellite Blvd., Duluth, 
Georgia 30096, USA ) 

 بوهرينجير انجيلهيم انيمال هيلث يو اس ايه انك.: الى
، 00057ساتاليت بوليفارد، ديولوث، جورجيا  0005)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة األمريكية (
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 31/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 01/10/0017 في: 

ات وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالم
.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:  
18213 , 22127 , 132644 , 133546 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

17010  ,00106  ,100700  ,100907 

In class: 5 , 5 , 5 , 5  9,  9,  9,  9الصنف : 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: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. 
 (whose address is: 3239 Satellite Blvd., Duluth, 
Georgia 30096, USA ). 

 بوهرينجير انجيلهيم انيمال هيلث يو اس ايه انك. من :
، 00057ساتاليت بوليفارد، ديولوث، جورجيا  0005)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة األمريكية (.
TO: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. 
 (whose address is: 3239 Satellite Blvd., Duluth, 
Georgia 30096, USA ) 

 بوهرينجير انجيلهيم فيتميدكا ، انك. : الى
، 00057ساتاليت بوليفارد، ديولوث، جورجيا  0005)وعنوانه:  

 الواليات المتحدة األمريكية (
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 31/12/2018 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 01/10/0017 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.الصولالتجارية حسب ا  

 
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:  
114147 , 114427 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

110106  ,110006 

In class: 35 , 25  09,  09الصنف : 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:UNICREDIT LEASING S.p.A. LEASINT S.p.A.  
(whose address is: Via Livio Cambi 5, 20151 
Milano, Italy and Via Montebello, 23- Milano, Italy). 

يونيكريدت ليسينغ اس.بي.ايه. آند ليسنت اس.بي.ايه.   من :
ميالنو، ايطاليا و فيا مونتيبيلو،  00191، 9)وعنوانه: فيا ليفيو كامبي 

 ميالنو، ايطاليا(. -00
TO: MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. and 
UNICREDIT LEASING S.p.A. 
 (whose address is: Via Montebello 18, 20121 
Milano, Italy and Via Livio Cambi 5, 20151 Milano, 
Italy 
) 

ميديوكريديتو ايتاليانو اس.بيه.ايه. و يونيكريدت ليسينغ : الى
 اس.بي.ايه.

ميالنة، ايطاليا و فيا ليفيو  00101، 17)وعنوانه: فيا مونتيبيلو  
 ميالنو، ايطاليا 00191، 9كامبي 

) 

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 20/12/2013 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 00/10/0010 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 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:  
129696 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

105757 

In class: 5  9الصنف : 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:Hyperion Therapeutics, Inc.  (whose address 
is: 601 Gateway Blvd. Suite 200, South San 
Francisco, California 94080, USA). 

جيت واي بوليفارد,  701هايبيريون ثيرابيوتكس, انك.  )وعنوانه:  من :
, الواليات 5007, ساوث سان فرانسيسكو, كاليفورنيا 000سويت 

 المتحدة االمريكية(.
TO: Horizon Therapeutics, Inc. 
 (whose address is: 601 Gateway Blvd. Suite 200, 
South San Francisco, California 94080, USA) 

 هورايزون ثيرابيوتكس، انك.: الى
, ساوث سان 000جيت واي بوليفارد, سويت  701)وعنوانه:  

 , الواليات المتحدة االمريكية(5007فرانسيسكو, كاليفورنيا 
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 7/5/2015 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 6/9/0019 في: 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات 
.االصول التجارية حسب  

 
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:  
110567 

لسنة  (00رقم ) من قانون العالمات التجارية 00استنادا الى المادة 
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1590
-التالية:  

110976 

In class: 25  09الصنف : 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:Dexter Shoe Company  (whose address is: 8 
Hampshire Drive Hudson, New Hampshire 03051, 
U.S.A). 

هامشاير درايف، هدسون،نيو  7ديكستر شو كومباني  )وعنوانه:  :من 
 ، الواليات المتحدة االمريكية(.00091هامشاير 

TO: Sofft shoe Company ink (whose address is: 
100 Bricstone Square Suite 502 Andover MA 
01810, U.S.A) 

سكوير، بريكستون،  100سوفت شو كومباني انك  )وعنوانه:  : الى
 ، الواليات المتحدة االمريكية(01710، أندوفر، إمأي 900سويت #

As from the date of the Deed of Assignment  
of: 23/12/2011 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

ل وثيقة التناز  اعتبارا من تاريخ  
 00/10/0011 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:  
110567 

لسنة  (22رقم ) من قانون العالمات التجارية 32لمادة استنادا الى ا
 العالمات التجارية ذوات األرقاممالك ت    ععلن بنن ال وتعدي 2593
-التالية:  

225911 

In class: 25  39الصنف : 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:Sofft shoe Company ink (whose address is: 
100 Bricstone Square Suite 502 Andover MA 
01810, U.S.A). 

بريكستون  سكوير   255سوفت شو كومباني انك  )وعنوان :   من :
   الواليات المتحدة االمريكية(.52825  عندوفر  إمني 953ويت #س

TO: Sofft Shoe Company, LLC (whose address is: 
100 Bricstone Square Suite 502 Andover MA 
01810, U.S.A) 

بريكستون   255سوفت شو كومباني  ال ال سي )وعنوان :  : الى
الواليات المتحدة   52825  عندوفر  إمني 953سكوير  سويت #

 االمريكية(
As from the date of the Deed of Assignment  
of: 27/12/2011 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register. 

وثيقة التنازل   اعتبارا من تاريخ  
 31/23/3522 في: 

حال إلي  هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات وان اسم وعنوان الم
.التجارية حسب االصول  

 
REGISTER OF TRADEMARK 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  31إلى المادة  استنادا
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

33122  ,95288  ,85359  ,85121  ,85352  ,
223522  ,223522 

22634 , 50188 , 80205 , 80737 , 80204 , 
112943 , 112944 

 In Classes:- 3 , 25 , 25 , 35 , 18 , 35 , 25 39,  29,  28,  29,  39,  39,  2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Nine West Development LLC ناين ويست ديفيلوبمنت ال ال سي  من:

 إلى: بريميير براندز آي بي  ال ال سي
 

To:Premier Brands IP LLC 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

225155  ,225152  ,228512 149690 , 149691 , 148973 
 In Classes:- 5 , 5 , 5 9,  9,  9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Claris Injectables Limited يكتابلز ليمتد كالريس انج من:

 إلى:كالريس انجيكتابلز برايفت ليمتد
 

To:Claris Injectables Private Limited 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

292155 151700 
 In Classes:- 30 25 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 From:Baher qora neq & saker khalil & ihsan al شركة باهر قره نيق وصخر خليل واحسان الهاشم .  من:

hashem .  

  To:Style For Bakery and Healthy food إلى:شركة ستايل للمخبوزات واالغذي  الصحي  

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



110 
 

 

 

 

 إعالن
مالك العالمة التجارية اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

221929 146515 
 In Classes:- 39 25 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Speed Freight LLC شركة سبيد للشحن ذ.م.م  من:

 To:Direct  Freight LLC إلى:شركة المباشر للشحن 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 األرقام التالية: التجارية ذوات

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.: 

222512 131971 
 In Classes:- 39 25 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:NAWAFIR TRAVEL & TOURS شركة النوافير الدولية للفنادق ذ.م.م  من:

  To:NAWAFIR TRAVEL & TOURS إلى:شركة النوافير الدولية للفنادق والسياحة والسفر  ذ.م.م 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مة التجاريةمالك العال اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

221233 147322 
 In Classes:- 35 29 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Al Roa'ya Al Nafetha lestesharat Al شركة الرؤية النافذة الستشارات االعمال  من:

A'amal  

  To:BI Stratagic Consulting إلى:بي  اي لالستشارات االستراتجية 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222255  ,225582  ,225582  ,222332  ,
225593  ,292525 

141409 , 140983 , 140984 , 141223 , 140952 
, 154940 

 In Classes:- 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 22,  22,  22,  22,  22,  22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

الكندية المشتركة ذات -شركة "غراند توباكو" االرمينية من:
 المسؤولية المحدودة 

From:''Grand Tobacco'' Armenian-Canadian 

Joint Venture Limited Liability Company 

 إلى: شركة "غراند توباكو" ذات المسؤولية المحدودة
 

To:“Grand Tobacco” LLC 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
بنن مالك العالمات  وتعديالت   ععلن 2593( لسنة 22)

 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.: 

28322  ,33231  ,223122  ,222921 18213 , 22127 , 132644 , 133546 
 In Classes:- 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 بوهرينجير انجيلهيم فيتميدكا   انك.  من:
 

From:Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. 

 

 إلى: بوهرينجير انجيلهيم انيمال هيلث يو اس اي  انك.
 

To:Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 

 

 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 

 

جارية رقم من قانون العالمات الت 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

232158  ,232151 124608 , 124606 
 In Classes:- 29 , 30 25,  35 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  . From:Al Layan Supplies for Food  Ltd شركة الليان للتوريدات الغذائية ذ.م.م  من:

  . To:Al Layan for General Supplies Ltd إلى:شركة الليان للتوريدات العامة ذ.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  31استنادا إلى المادة 
تعديالت   ععلن بنن مالك العالمات و  2593( لسنة 22)

 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.: 

12155  ,12152  ,12152  ,222518  ,
222511  ,229889 

74790 , 74793 , 74794 , 111978 , 111976 , 
115885 

 In Classes:- 30 , 29 , 32 , 29 , 32 , 30 25,  23,  35,  23,  35,  25 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

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 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

232125 124740 
 In Classes:- 39 25 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

احمد محمد محمود ياسين / مؤسسة البسامي لفك  من:
 ونقل االثاث 

From:Ahmad Mohamed Mahmoud Yassen / 

Albassami For Removing and Moving Furniture 

إلى:احمد محمد محمود ياسين/مؤسسة البسامي الدولي  
 لنقل السيارات والبضائع 

To:Ahmad Mohamed Mahmoud Yassen / 

Albassami  International for Transporting Cars 

and Goods 

لتجاريةمسجل العالمات ا  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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 ارية ذوات األرقام التالية:التج

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.: 

55222  ,55229 90434 , 90435 
 In Classes:- 16 , 16 21,  21 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name حح اسم  قد غّير/ او ص

 

دونغغوان ناين دراغونز بيبر اندستريز كومباني    من:
 ليمتد

From:Dongguan Nine Dragons Paper Industries 

Co., Ltd.  

 إلى:ناين دراغونز بايبر إنداستريز )دونغوان( كو.  ليمتد.
 

To:Nine Dragons Paper Industries (Dongguan) 

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  31استنادا إلى المادة 
   ععلن بنن مالك العالمات وتعديالت 2593( لسنة 22)

 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.: 

295229 159115 
 In Classes:- 42 23 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name / او صحح اسم  قد غّير

 

  From:Al Mutaadeda for Cosmeceuticals المتعددة لصناعة مستحضرات التجميل  من:

 To:AL - Mutaadida for Cosmetics إلى:المتعددة لصناعة مستحضرات التجميل 

Manufacturing 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 الية:التجارية ذوات األرقام الت

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.: 

91321 56237 
 In Classes:- 11 22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 From:OSRAM GESESLLSCHAFT MIT اوسرام جيسلشافت ميت بشرانكتور هافتونج  من:

BESCHRAENKTER HAFTUNG  

 إلى: اوسرام اي  جي
 

To: OSRAM AG 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91321 56237 
 In Classes:- 11 22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 اوسرام اي  جي  من:
 

From:OSRAM AG 

 

 إلى:اوسرام جي ام بي اتش
 

To:  OSRAM GmbH 

 

مات التجاريةمسجل العال  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  31استنادا إلى المادة 
 وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات 2593( لسنة 22)

 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.: 

235151 129696 
 In Classes:- 5 9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 هورايزون ثيرابيوتكس  انك. من:
 

From:Horizon Therapeutics, Inc. 

 

 إلى: هورايزون ثيرابيوتكس  ال ال سي
 

To:Horizon Therapeutics, LLC 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

235151 129696 
 In Classes:- 5 9 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 ميدكال نيد يوروب اي  بي من:
 

From:Medical Need Europe AB 

 

 :اميديكا فارما اي  بيإلى
 

To:Immedica Pharma AB 

 

 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 

 

ارية رقم من قانون العالمات التج 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

212228  ,212225  ,212225 164338 , 164339 , 164340 
 In Classes:- 36 , 36 , 36 21,  21,  21 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 From:micro fund for woman co شركة صندوق المراه للتمويل االصغر  من:

 To:micro fund for woman co ةإلى:شركة صندوق المرعه للتمويل االصغر مساهمة خاص

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593ة ( لسن22)

 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.: 

213 362 
 In Classes:- 17 21 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 .From:COLAS S.A كوالس اس.اي . من:

  To:COLAS إلى:كوالس 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

298298 158158 
 In Classes:- 43 22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Mahmoud Yousef Mahmoud Jarrah محمود يوسف محمود جراح  من:

 To:Yaser Majed Mahammad Ayyad إلى:ياسر ماجد محمد عياد

 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  31استنادا إلى المادة 
ديالت   ععلن بنن مالك العالمات وتع 2593( لسنة 22)

 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.: 

295222 159331 
 In Classes:- 14 22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name غّير/ او صحح اسم   قد

 

  From:Alessi Domenico spa - Jordan Company شركة اليسي دومينيكو اس بي اي  /االردن ذ.م.م من:

 To:Amor Jordan For advanced Jewelry إلى:عمور األردن لتقنيات المجوهرات المتقدمة 

Technology  

التجارية مسجل العالمات  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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)
 تجارية ذوات األرقام التالية:ال

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.: 

12831  ,52215  ,52211  ,51582 71826 , 94479 , 94477 , 97984 
 In Classes:- 25 , 35 , 35 , 25 39,  29 , 29,  39 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  .From:Hasan Ghaith & Partners Co شركة حسن غيث وشركاه  من:

  .To:Hassan Ghaith for Partner Co إلى:شركة حسن غيث وشريك  

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 تالية:التجارية ذوات األرقام ال

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.: 

259825 105830 
 In Classes:- 3 2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 From:Emad,  Maher & Amjad Shakhatreh شركة عماد وماهر وامجد الشخاتره  من:

Partneship  

 To:  Maher & Amjad & Emad Shakhatreh heirs إلى:شركة ماهر وامجد و ورثة عماد الشخاتره 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
المة التجاريةمالك الع اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

221518  ,221515 147978 , 147979 
 In Classes:- 9 , 25 39,  5 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  .From:ASR Media and Sponsorship S.r.l آند سبونسرشيب اس.آر.ال .  اي  اس آر ميديا من:

  .To:ASR Media and Sponsorship S.p.A إلى:اي  اس آر ميديا آند سبونسرشيب اس.بي .اي . 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91113  ,12292 57772 , 63451 
 In Classes:- 31 , 35 29,  22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 From:MODERN CENTER FOR .م شركة المركز الحديث للتطوير الزراعي ذ.م من:

AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. 

LTD. 

 To:TRUST SEEDS إلى:  شركة الثق  للبذور 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

213352 162201 
 In Classes:- 41 22 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

 & From:Madar Al Nujoom Consulting شركة مدار النجوم لالستشارات والتطوير االداري ذ.م.م من:

Management Development Co  

إلى:شركة مدار النجوم لالستشارات والتطوير االداري 
 )ذ.م.م( )المعفاة( 

To:Madar Al Nujoom Consulting & 

Management Development 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

215851  ,215859 160896 , 160895 
 In Classes:- 42 , 42 23,  23 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Al Mothla Software Services شركة المثلى لخدمات البرمجيات ذ.م.م  من:

 To:Al Muthla Li Khadamat Al Barmajiyat إلى:شركة المثلى لخدمات البرمجيات ذ.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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

255225  ,255515 109110 , 109070 
 In Classes:- 25 , 35 29,  39 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

   From:MB 550TFB CA, LLC تي اف بي سي اي  ال ال سي  995ام بي  من:

 To:Janie and Jack LLC إلى:جاني اند جاك 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  31استنادا إلى المادة 
عديالت   ععلن بنن مالك العالمات وت 2593( لسنة 22)

 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.: 

225895 110850 
 In Classes:- 17 21 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name د غّير/ او صحح اسم  ق

 

شركة فايتل تيكنيكال س د ن بي اش دي )  من:
 كي  ( -  985332

From:Vital Technical SDN BHD ( 589221- K)  

 إلى:شركة فايتل تيكنيكال س د ن بي اش دي
 

To:Vital Technical SDN BHD 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 رقام التالية:التجارية ذوات األ 

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.: 

225825 110849 
 In Classes:- 1 2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

شركة فياتل تيكنيكال س د ن بي اش دي )  من:
 كي  ( -  985332

From:Vital Technical SDN BHD ( 589221- K)  

 إلى:شركة فياتل تيكنيكال س د ن بي اش دي
 

To:Vital Technical SDN BHD 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لك العالمة التجاريةما اسمتعديل او/تصحيح   

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

225535  ,222211 110929 , 111467 
 In Classes:- 3 , 5 9,  2 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية شركة صناعة  من:
 المنزلية 

From:Households & Toletries MFG Co.  

إلى:شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية 
 المنزلية 

To:Households &Toiletries Manufaturing Co. 

Ltd. 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
مالك العالمة التجارية اسم/تصحيح تعديل او  

Notification of 

Trademark Owner’s Name Amendments / or 

Correction 

 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

292338 151228 
 In Classes:- 29 35 -االصناف: في

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

  From:Khalil Ebrahim Tawfiq Ali  خليل ابراهيم توفيق علي من:

 To:DAHAM ALI FAYYAD AL JBOOR إلى:دحام علي فياض الجبور 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

229585  ,229122  ,229582  ,231255  ,
231215  ,231218  ,222125  ,222251  ,
222239  ,222883  ,222881  ,222855  ,
223122  ,222885  ,222822 

115980 , 115713 , 115981 , 127109 , 127370 
, 127368 , 133739 , 133306 , 133325 , 141882 
, 141886 , 141890 , 142734 , 141889 , 141843 

 22,  29,  22,  21,  29,  22,  21 -االصناف: في
 ,21  ,29  ,21  ,22  ,29  ,22  ,29  ,21 

In Classes:- 16 , 41 , 45 , 16 , 41 , 45 , 41 , 16 , 45 , 

16 , 41 , 45 , 41 , 45 , 16 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

ان ار دينتون جروب)اي  ساالنس اف ام سي اس  من:
 سويس فيراين( 

From:Salans FMC SNR Denton Group( a Swiss 

Verein)  

إلى:داشينج ساالنس اف ام سي اس ان ار دينتون 
 جروب)اي  سويس فيراين(

To:Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a 

Swiss Verein) 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 لتالية:التجارية ذوات األرقام ا

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.: 

229585  ,229122  ,229582  ,231255  ,
231215  ,231218  ,222125  ,222251  ,
222239  ,222883  ,222881  ,222855  ,
223122  ,222885  ,222822 

115980 , 115713 , 115981 , 127109 , 127370 
, 127368 , 133739 , 133306 , 133325 , 141882 
, 141886 , 141890 , 142734 , 141889 , 141843 

 22,  29,  22,  21,  29,  22,  21 -االصناف: في
 ,21  ,29  ,21  ,22  ,29  ,22  ,29  ,21 

In Classes:- 16 , 41 , 45 , 16 , 41 , 45 , 41 , 16 , 45 , 

16 , 41 , 45 , 41 , 45 , 16 

 Has Changed /or Correction his name قد غّير/ او صحح اسم  

 

داشينج ساالنس اف ام سي اس ان ار دينتون  من:
 جروب)اي  سويس فيراين(

From:Dacheng Salans FMC SNR Denton Group 

(a Swiss Verein) 

 To:Dentons Group (a Swiss Verein) إلى:دينتونز جروب )اي  سويس فيراين(

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

ون العالمات التجارية رقم من قان 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

255825  ,255381  ,255381  ,255388  ,
255385  ,255355 

109810 , 109287 , 109286 , 109288 , 109289 , 

109290 

 In Class 30 , 32 , 29 , 29 , 30 , 32 23,  25,  35,  35,  23,  25 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 25322غاردينر الين  لويزفيل كينتاكي  2222 من:

 ريكيةالواليات المتحدة االم
 

  19532كوربوريت درايف  بالنو تيكساس  1255 :إلى
 الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres 

 

From: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213 , USA 

 

 

TO: 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 

USA 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



142 
 

 

 

 

 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222122 144713 

 In Class 9 5 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
شينج  22  واه شينج سنتر  F/1  158فالت/ ار ام  من:

 كونج.يب ستريت  كوون تونج ك ل  هونج 
 

 5/إف  نيو إيست اوشين سنتر  5  552روم  :إلى
ساينس ميوسيوم رود  تسيم شاه تسوي  كولون  هونج 

 كونج

Has changed his addres 

 

From:FLAT/RM 608, 6/F, WAH SHING 

CENTRE, 11 SHING YIP STREET, KWUN 

TONG, KL, HONG KONG 

 

 

TO: Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

255281  ,252931 100486 , 101526 

 In Class 18 , 25 39,  28 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
فرينزي ) اف ار(  95222 22فيل ديل السكا    من:

 ايطاليا
 

 فيرينزي )ايطاليا( 95223 - 259فيا ماساشيو   :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Via del Lasca , 14 50133 FIRENZE (FI) , 

Italy 

 

 

TO: Via Masaccio, 105 - 50132 FIRENZE 

(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  31استنادا إلى المادة 
الك العالمات وتعديالت   ععلن بنن م 2593( لسنة 22)

 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.: 

29299  ,29291  ,22122 15455 , 15456 , 44714 

 In Class 3 , 3 , 3 2,  2,  2 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
اي  زد ابيلدورن   1221  12الن فان ويستيننك  من:

 النذرالندز
 

 اي  ان  آبلدورن  هولندا 1232  12كانالباد  :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:LANN VAN WESTENENK 64, 7336 AZ 

APELDOORN, THE NETHERLANDS 

 

 

TO: Kanaalpad 61, 7321 AN, Apeldoorn, 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  31استنادا إلى المادة 
بنن مالك العالمات  وتعديالت   ععلن 2593( لسنة 22)

 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.: 

239832 125824 

 In Class 35 29 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 فرينزي ايطاليا 95222  21فيا جوجليملو بيبي   من:
 
 

 فيرينزي )ايطاليا( 95223 - 259فيا ماساشيو   :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Via Guglielmo Pepe 47, 50133 FIRENZE.  

Italy 

 

 

TO: Via Masaccio, 105 - 50132 FIRENZE 

(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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222212 113364 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
تشومي   -3هونتشو  -  نيهونباشي22-2رقم  من:

 كو  طوكيو  اليابان -تشوؤ 
 

كو  -تشوم  تشو-3هونشو -نيهونباشي 2-9 :إلى
   اليابان8222-252طوكيو 

Has changed his addres 

 

From: No. 3-11, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan 

 

 

TO: 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8411, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

225213 110462 

 In Class 10 25 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
   سويسرا2232  الشويل  231هيجنهيميرماتويغ  من:
 
 

 سويسرا 1223تاينهاوزن    س32تورمستراسي   :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, 

Switzerland 

 

 

TO:  Turmstrasse 24, Steinhausen, 6312 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

25312  ,23828  ,22835  ,21951  ,21511  ,
25585  ,29522  ,29523  ,222233  ,

222811  ,222232 

10271 , 32838 , 33829 , 37506 , 37967 , 40089 , 

45011 , 45012 , 114122 , 113876 , 114123 

 25,  25,  9,  9,  25,  25,  25,  25 فالصن في
 ,25  ,25  ,9 

In Class 30 , 30 , 30 , 30 , 5 , 5 , 30 , 30 , 30 , 30 , 5 

 قد غير عنوان  

 
  3135  البيرتسلوند  الدنمرك 212روسكيلديفيج   من:
 
 

 بروندبي  الدانمارك 3159  3ع  3رنجاجر   :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Roskildevej 161, Albertslund, Denmark   

2620  

 

 

TO:  Ringager 2 A, 02, 2605 Brondby Denmark 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

251189  ,251253  ,251251  ,251251 107785 , 107402 , 107407 , 107406 

 In Class 41 , 35 , 41 , 35 29,  22,  29,  22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 2 2دروموند ستريت, لندن, ان دبليو  253-282 من:

 اتش بي, المملكة المتحدة
 

ول  مارش و  285ث فلور  ساوث كواي بيلدينج  23 :إلى
 اس اتش  المملكة المتحدة 5 22لندن اي 

 

Has changed his addres 

 

From:184-192 Drummond Street London NW1 

3HP , United Kingdom 

 

 

TO: 12th Floor, South Quay Building 189 Marsh 

Wall London E14 9SH, United Kingdom 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

251929 107545 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
كو, طوكيو, -تشوم, نيهونباشي, تشو-9 2 -3 من:

 اليابان
 

كو  طوكيو   -  تشوتشوم - 2  كيوباشي 8-25 :إلى
 اليابان

 

Has changed his addres 

 

From:2-5 ,1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku,Tokyo 

Japan 

 

 

TO: 19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

12251  ,51225  ,51883  ,221232  ,
228222  ,235118  ,222891  ,221281  ,
293555 

74397 , 97340 , 97882 , 116421 , 118311 , 120778 , 

144856 , 146387 , 152909 

 In Class 25 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 2,  2 , 2,  2,  2,  2,  2,  2,  39 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
سانتا  51285  2  لوكال 1كاللي ري سانتشو  من:

 بونسا  مايوركا  اسبانيا
 

 كايي  فيالثكيث )بي  تي او . دي اندراتش( 22 :إلى
 اندراتش بالياريس اسبانيا 51291

Has changed his addres 

 

From:Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 

Ponsa, Mallorca, Spain 

 

 

TO: 11, Calle Velazquez (Pto. de Andratx) 07157 

Andratx Baleares Spain  

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

223591  ,223925 112957 , 112540 

 In Class 10 , 5 9,  25 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 لوغانو  سويسرا  1529  22فيا بيان سكايرولو   من:
 
 

 سويسرا-باليرنا 1838  9فيا غيوسيبي كورتي  :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Via Pian Scairolo 11,6915 Lugano 

Switzerland 

 

 

TO: Via Giuseppe Corti 5, 6828 Balerna- 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222223  ,222225  ,222222 111112 , 111110 , 111111 

 In Class 18 , 25 , 24 32,  39,  28 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 تورينو  ايطاليا  25233-25فيا دل كارمن   من:
 
 

   تورينو  ايطاليا25232  25فيا بيترو جيانون  :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Via del Carmine 10,10122 Torino, Italy , 

TORINO 

 

 

TO: Via Pietro Giannone 10, 10121 Torino, Italy 

, TORINO 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

9211  ,9211  ,91529  ,98511  ,98511  ,
98518  ,15125  ,12333  ,51313  ,251359 

 ,222851  ,232589  ,232583 

5176 , 5177 , 57945 , 58076 , 58077 , 58078 , 60719 

, 61222 , 97262 , 107205 , 113897 , 124085 , 124082 

,  29,  21,  23,  1,  1,  23,  23,  1 الصنف في
23  ,23  ,23  ,21  ,29 

In Class 7 , 12 , 12 , 7 , 7 , 12 , 37 , 35 , 12 , 12 , 12 

, 36 , 35 

 قد غير عنوان  

 
  وارينفيلي 2288وينفيلد رود  صندوق بريد  2352 من:

   الواليات المتحدة االمريكية15999ايللينوي 
 

  15923نافيستار درايف  اليل  إلينوي  3152 :إلى
 المتحدة األمريكيةالواليات 

 

Has changed his addres 

 

From:4201 WINFIELD ROAD, P.O OBX 1488, 

WARRENVILLE, ILLINOIS 60555, U.S.A. 

 

 

TO: 2701 Navistar Drive, Lisle, Illinois 60532, 

USA 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
لتجاريةتغيير عنوان مالك العالمة ا  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

298183 158782 

 In Class 12 23 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
شي  -  ازا نوماغاشيرا  شيموتاكاياناغي  كازو222 من:

 اليابان 8989-221كين  -سايتاما
 

  5252-222يوميدا  كوساي  شيزوكا   255  :إلى
 اليابان

Has changed his addres 

 

From:311, Aza Numagashira, Shimotakayanagi, 

Kazo-shi, Saitama-ken, 347-8585 Japan 

 

 

TO: 390 Umeda, Kosai, Shizuoka, 431-0493, 

Japan 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
تجاريةتغيير عنوان مالك العالمة ال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

21881  ,91959 16887 , 56505 

 In Class 5 , 5 9,  9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
سينجينتا ايوربيان ريجنال سنتر بريستلي رود سوري  من:

واي  1  3ريسيرتش بارك  جيلدفورد سوري جي يو 
  المملكة المتحدةاتش

 
 

جيالوتس هيل انترناشونال ريسيرتش سينتر  براكنيل   :إلى
 اي واي 1 23بيركشير  المملكة المتحدة  ار جي 

 

Has changed his addres 

 

From:Syngenta European Regional 

Center,Priestley Road,Surrey Research 

Park,Guildford,Surrey GU2  7YH United 

Kingdom 

 

 

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  31ى المادة استنادا إل
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91355 57290 

 In Class 3 2 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 58555  بي دي برنس هيريديتير البيرت  21 من:

 موناكو  )امارة موناكو(
 
 

 موناكو 58555  'ال روش'  3  افينيو البيرت 2-2 :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:17, BD PRINCE HEREDITAIRE 

ALBERT, 98000 MONACO, (PRINCIPALITY 

OF MONACO), MONACO 

 

 

TO: 1-3, avenue Albert II, 'La Ruche', 98000 

MONACO 

, MONACO 

 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  31المادة  استنادا إلى
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

95528  ,95525  ,95535  ,95532 59918 , 59919 , 59920 , 59924 

 In Class 41 , 35 , 39 , 36 21,  25,  29,  22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
غو  سيئول  جمهورية -دايرو  جونغ-  سيجونغ11  من:

 كا( -3رو -كوريا )تايبيونغ
 

  سيؤول  جيو-جيل  سونغبا 29رو -  اوليمبك232 :إلى
 جمهورية كوريا

 

Has changed his addres 

 

From:67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea(Taepyung-ro 2-ka)  

 

 

TO:  123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
نوان مالك العالمة التجاريةتغيير ع  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

23218  ,23215 32178 , 32179 

 In Class 9 , 11 22,  5 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 دو كوريا-دونغ سوريون,كينجكي-,مايتان 221 من:
 
 
 

 -ونج  جو  سيوونرو  يونغت -  سامسونج235 :إلى
 دو  جمهورية كوريا -سي  جيونجي

 

Has changed his addres 

 

From:416,MAETAN-DONG 

SUWEAON,KYUNGKI-DO REPUBLIC OF 

KOREA, KYUNGKI-DO 

 

 

TO: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

25225  ,25185 39440 , 39780 

 In Class 25 , 25 39,  39 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 93يو بلشيري تري رود , واتفورد هيرتيفورد شاير , د من:

 اس اتش , المملكة المتحدة
 

اس  1 32تشيري تري رود  واتفورد  دبليو دي   :إلى
 اتش  المملكة المتحدة

 

Has changed his addres 

 

From:CHERRU TREE ROAD , WATFORD , 

HERTFORDSHIRE WD 2 5SH, U.K. 

 

 

TO: Cherry Tree Road, Watford, WD24 6SH, 

United Kingdom 

 

لعالمات التجاريةمسجل ا  REGISTER OF TRADEMARKS 



161 
 

 

 

 

 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

رقام التالية: التجارية ذوات األ   

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.: 

222311  ,222318  ,222222  ,222231  ,
222223  ,222238  ,222231  ,222311  ,
222235  ,222225  ,223182 

111277 , 111278 , 111331 , 111326 , 111332 , 

111328 , 111327 , 111267 , 111329 , 111330 , 

112784 

,  2,  9,  23,  22,  25,  35,  25,  2 الصنف في
2  ,3  ,2 

In Class 1 , 19 , 29 , 30 , 31 , 42 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 

 قد غير عنوان  

 
 لدورف  المانيادوس 25985 11هنكلشتراسي   من:
 

 25955  91شتراس   –توماس  –باول  :إلى
 دوسلدورف  المانيا

 

Has changed his addres 

 

From:Henkelstrabe 67 40589 Dusseldorf, 

Germany 

 

 

TO: Paul-Thomas-Strasse 56, 40599 Dusseldorf, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

225511  ,222212  ,222253  ,222225  ,
222222  ,229355  ,222513  ,225591  ,
222258  ,222512  ,223922  ,293523  ,
295229  ,292813 

140967 , 141174 , 141492 , 141410 , 141411 , 

145200 , 144962 , 140957 , 141408 , 144961 , 

142541 , 152012 , 150445 , 154862 

,  22,  22,  22,  22,  22,  22,  22 الصنف في
22  ,22  ,22  ,22  ,22  ,22  ,22 

In Class 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 

34 , 34 , 34 , 34 

 قد غير عنوان  

 
  م .  5853جمهورية عرمينيا, منطقة ارارات   من:

 25يين ماسيس, المنطقة الصناعية, شارع كورتسارنا
 

  ماسيس  محافظة عرارات  25شارع هرانت فاردانيان   :إلى
   جمهورية عرمينيا5853

 

Has changed his addres 

 

From:Republic of Armenia, Ararat region, 0802 

Masis,Industrial sector, Gortsaranayin Str.10 

 

 

TO: 10 Hrant Vardanyan str., 0802 Masis, 

Ararat region, Republic of Armenia 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
مالك العالمات وتعديالت   ععلن بنن  2593( لسنة 22)

 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.: 

13228  ,13225 62138 , 62139 

 In Class 42 , 42 23,  23 الصنف في

 غير عنوان   قد

 
 2212ماركوس درايف, ميلفيل, نيويورك  95 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 

ئي.دراي كريك رود   سنتينيال   كولورادو  5352 :إلى
  الواليات المتحدة االمريكية. 85223

Has changed his addres 

 

From:50 MARCUS DRIVE, MELVILLE, NEW 

YROK 1174, U.S.A. , MELVILLE 

 

 

TO: 9201 E. Dry Creek Road, Centennial, 

Colorado 80112,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 

نون العالمات التجارية رقم من قا 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91932  ,91939  ,98312  ,98312  ,98319  ,
98311  ,98311  ,98318  ,95125 

56524 , 56525 , 58263 , 58264 , 58265 , 58266 , 

58267 , 58268 , 59630 

,  28,  39,  28,  39,  28,  39,  28 الصنف في
39  ,29 

In Class 18 , 25 , 18 , 25 , 18 , 25 , 18 , 25 , 35 

 قد غير عنوان  

 
 عوبرويل /زيد جي سويسرا 1221  1شولويغ  من:
 
 

بار  زد جي   1225  1شوشينميوهلستراسي   :إلى
 سويسرا

 

Has changed his addres 

 

From:SCHULEWEG 7,6317 OBERWILL /ZG, 

SWITZERLAND, ZG 

 

 

TO: Schochenmuehlestrasse 6, 6340 Baar, ZG, 

Switzerland 

, ZG 

يةمسجل العالمات التجار   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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

  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.: 

223919  ,222393  ,222395  ,222392  ,
222325  ,222258  ,222255  ,222338  ,
222555  ,222952  ,222553  ,222552 

112575 , 113252 , 113250 , 113251 , 113249 , 

113308 , 113309 , 113228 , 114000 , 114591 , 

114002 , 114001 

 2,  5,  22,  28,  39,  31,  29,  29 الصنف في
 ,5  ,2  ,31  ,22 

In Class 35 , 35 , 26 , 25 , 18 , 14 , 9 , 3 , 9 , 3 , 26 , 

14 

 قد غير عنوان  

 
 بار زد جي سويسرا 1225  8ستراس  ليندين من:
 
 

بار  زد جي   1225  1شوشينميوهلستراسي   :إلى
 سويسرا

 

Has changed his addres 

 

From:Lindenstrasse 8,6340 Baar, ZG, 

Switzerland 

 

 

TO: Schochenmuehlestrasse 6, 6340 Baar, ZG, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222298 111158 

 In Class 35 29 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 ليفالوا  بيري فرنسا 53255  كوي ميشيلت  31 من:
 
 

 ماسي  )فرنسا( 52255افينيو دو باريس   52 :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:26, Quai Michelet , 92300 LEVALLOIS- 

PERRET, France 

 

 

TO: 93 Avenue de Paris, 91300 MASSY, (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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

21152 16793 

 In Class 16 21 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
  21322ليبانون رود  ناشفيل  تينيسي  3555 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 

  21322سينتري بوليفارد  ناسشفيلي  تينيسي  95 :إلى
 مريكيةالواليات المتحدة اال

 

Has changed his addres 

 

From:2900 Lebanon Road, Nashville, Tennessee 

37214, U.S.A. 

 

 

TO: 50 Century Boulevard, Nashville, Tennessee 

37214, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222559  ,222295  ,221222  ,229282  ,
229282  ,229212  ,229298  ,221223 

113095 , 113159 , 116431 , 115384 , 115383 , 

115371 , 115358 , 116142 

,  25,  25,  25,  25,  25,  25,  25 الصنف في
25 

In Class 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 

 قد غير عنوان  

 
كريستال عي  درايف   هيرشي   بنسلفانيا  255 من:

   الواليات المتحدة االميركية 21522
 

 هيرشي  بنسلفانيا الواليات المتحده االمريكية  :إلى

Has changed his addres 

 

From:100 Crystal A Drive,Hershey, Pa.17033, 

U.S.A 

 

 

TO:   Hershey , Pennsylvania 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  3259( لسنة 22)

 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.: 

21529 36945 

 In Class 30 25 الصنف في

 عنوان   قد غير

 
بروندبي   3159-  دي كي 99سوندر رينغفيج  من:

 الدنمارك
 

 بروندبي  الدانمارك 3159  3ع  3رنجاجر  : إلى
 

Has changed his addres 

 

From: Sondre Ringvej 55, DK-2605 Brondby, 

Denmark 

 

 

TO: Ringager 2 A, 02, 2605 Brondby, Denmark 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

239912  ,239912 125573 , 125574 

 In Class 9 , 41 22,  5 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
نز رود ايست  كوي 282هوبويل س تي ار  92ليفل  من:

 هونغ كونغ
 

وونج تشوك هانج رود  هونغ  95  95  دبلو3158 :إلى
 كونغ

 

Has changed his addres 

 

From: Level 54 Hopewell Ctr 183 Queen's Rd 

East, Hong Kong 

 

 

TO: 2608, W50, 50 Wong Chuk Hang Road, 

Hong Kong 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222883  ,222882 111882 , 111881 

 In Class 42 , 5 9,  23 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
  لوكسمبورغ3583-رو ايراسمي   لوكسمبورغ ال من:
 
 

-رو هيينهاف, إل 9آيربورت سنتر لوكسمبورغ,  :إلى
 سينينجيربيرغ, لوكسمبورغ. 2121

 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

221255  ,228552  ,225511  ,295252  ,
292111 

147400 , 148994 , 149076 , 150103 , 153767 

 In Class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
إيست جراند عفنيو  ساوث سان فرانسيسكو   325 من:

   الواليات المتحدة االمريكية52585كاليفورنيا 
 

هاربور باي بارك واي  االميدا   كاليفورنيا  2892 :إلى
   الواليات المتحدة االمريكية52953

Has changed his addres 

 

From:210 East Grand Avenue, South San 

Francisco, California 94080, USA 

 

 

TO: 1851 Harbor Bay Parkway ,Alameda 

,California  94502 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

291152  ,291152 156704 , 156703 

 In Class 5 , 5 9,  9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
سبيتفاير كلوز  كوفنتري بيزنس بارك   9يونيت  من:

 يو آر  المملكة المتحدة1 9كوفنتري  وارويكشاير  سي في
 
 
 

دن  ويست آردن هاوس  مارش الين  هامبتون إن آر  :إلى
 اي  جاي  المملكة المتحدة5 53ميدالندس  بي

 

Has changed his addres 

 

From:Unit 5 Spitfire Close, Coventry Business 

Park, Coventry, Warwickshire, CV5 6UR, 

United Kingdom 

 

 

 

TO: Arden House, Marsh Lane, Hampton in 

Arden, West Midlands, B92 0AJ, United 

Kingdom 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91321 56237 

 In Class 11 22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
ميونيخ,  2رونير شتراسي  برلين اند ميونيخ, هالب من:

 المانيا
 

ميونخ   85851  1ستراسي   -بروير -مارسيل   :إلى
 المانيا

 

Has changed his addres 

 

From: BERLIN AND MUNCHEN, 

HELLABRUNNER STRASSE 1, MUNCHEN, 

GERMANY 

 

TO: Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 Munchen, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

255252  ,255253  ,255252  ,255252  ,
255218  ,255259 

109303 , 109302 , 109301 , 109304 , 109468 , 

109305 

 In Class 29 , 30 , 43 , 29 , 30 , 43 22,  25,  35,  22,  25,  35 فالصن في

 قد غير عنوان  

 
  53122فون كارمان   ارفين   سي اي   21552 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 

  الواليات 53128جلين بيل ارفينج كاليفورينا  2 :إلى
 المتحدة االمريكية

 

Has changed his addres 

 

From:17901 Von Karman ,Irvine,CA 92614, 

USA 

 

 

TO: 1 Glen Bell Way Irvine California 92618, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

231552  ,231552 127994 , 127993 

 In Class 19 , 19 25,  25 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
بولونيا بيالكورت ,  53255بليس رينية كلير    1 من:

 فرنسا 
 

 باريس  فرنسا 19529  رو دو كولونيل بيير آفيا  2 :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:7 Place Rene Clair, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT, FRANCE  

 

 

TO: 1, rue du Colonel Pierre Avia, 75015 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 

ن العالمات التجارية رقم من قانو 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

213 362 

 In Class 17 21 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
بيالنكورت ,  -بولون 53192بليس رينية كلير    1 من:

 فرنسا 
 

 باريس  فرنسا 19529  رو دو كولونيل بيير آفيا  2 :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:7 Place Rene Clair, 92653 BOULOGNE 

BILLANCOURT, FRANCE  

 

 

TO: 1, rue du Colonel Pierre Avia, 75015 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  31استنادا إلى المادة 
ديالت   ععلن بنن مالك العالمات وتع 2593( لسنة 22)

 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.: 

95555 59909 

 In Class 39 25 الصنف في

 ن  قد غير عنوا

 
سيلفرسايد رود   2222بانكروفت بلدنغ   352 من:

   الواليات المتحدة االمريكية25825ويلمنغتون ديالوير 
 

 32331بايبيري كورت  ريتشموند  فيرجينيا  2852 :إلى
 الواليات المتحدة االمريكية

 

Has changed his addres 

 

From:203 Bancroft Building, 3411 Silverside 

Road, Wilmington, Delaware  19810, U.S.A. 

 

 

TO: 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 

23226, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

222952 111591 

 In Class 30 25 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 229325, 22229عمان  االردن,  من:
 

عمان  ماركا الشمالية  شارع بالل ابن  :إلى
 29225, 22222الحارث االردن, 

Has changed his addres 

 

From:Amman, Jordan, Amman, 11145, 415210 

 

 

TO: Amman, Marka Shamaliya, Bilal ebn Harith 

St., Jordan, Amman, 11134, 15110 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

لتجارية رقم من قانون العالمات ا 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91529  ,91212  ,91858 57015 , 57473 , 57898 

 In Class 34 , 34 , 34 22,  22,  22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
   ايرلندا8ساوث سيركيلر رود دبلن  381ص ب  من:
 
 

, 23بيكيت واي, بارك وست, نانغور رود  دبلن  32 :إلى
 ايرلندا

 

Has changed his addres 

 

From:PO BOX 286 SOUTH CIRCULAR ROAD 

, DUBLIN 8 ,IRELAND 

 

 

TO: 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 

Dublin 12, Ireland 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

ون العالمات التجارية رقم من قان 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

213811  ,212222 162877 , 163414 

 In Class 35 , 9 5,  29 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 55352ماركيت ستريت  فينيس  كاليفورنيا  12 من:

 825992, 22282الواليات المتحدة االميركية, 
 

دونالد دوغالس لووب نورث   سانتا مونيكا   3113 :إلى
 يكية.  الواليات المتحدة األمر  55259كاليفورنيا, 

 ,22282 ,825992 

Has changed his addres 

 

From:63 Market Street Venice, California  90291 

USA, 11184, 840553 

 

 

TO: 2772 Donald Douglas Loop North, Santa 

Monica, California, 90405, Unites States of 

America. 

, 11184, 840553 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

293125 152739 

 In Class 14 22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 إتش سي عمستردام  هولندا 2521  225كيركسترات  من:
 
 

 إس دجي  عمستردام  هولندا2521  22رات إيالندست :إلى
 

Has changed his addres 

 

From:Kerkstraat 310, 1017 HC Amsterdam, The 

Netherlands 

 

 

TO: Elandsstraat 44, 1016SG AMSTERDAM, 

Netherlands 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 إعالن
تجاريةتغيير عنوان مالك العالمة ال  

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

229955 115509 

 In Class 5 9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 جو سيؤول  كوريا -جا جونجو  -3  سينمونو 53 من:
 
 

  سيمونان _ رو   جونجو _ جو   سيؤول   98 :إلى
 جمهورية كوريا 

Has changed his addres 

 

From:92,Sinmunno 2-ga,Jangno- gu, Seoul, 

Republic of Korea 

 

 

TO: 58,Saemunan _ ro , Jongno _ gu, Seoul, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

229522  ,229521  ,221322  ,235282  ,
221322  ,239523  ,239123  ,225221  ,
228591  ,222222  ,222192  ,222192  ,
222193  ,229295  ,221121  ,221125  ,
228551  ,228555  ,228558  ,228555  ,
228551  ,225552  ,228588  ,225555  ,
228851  ,228552  ,222511  ,223213  ,
223212  ,222122  ,222129  ,222128  ,
222529  ,221585  ,221588  ,292381  ,
292551  ,292551  ,292582  ,292582  ,
292589  ,299125  ,299122  ,299915  ,
299192  ,291591  ,291153  ,291393  ,
298511  ,212222 

115034 , 115036 , 116233 , 120183 , 116234 , 

125942 , 125712 , 130446 , 138957 , 133414 , 

133653 , 133654 , 133652 , 135350 , 136646 , 

136649 , 138097 , 138090 , 138098 , 138099 , 

138096 , 139091 , 138088 , 139090 , 138896 , 

138091 , 141976 , 142362 , 142363 , 143744 , 

143745 , 143748 , 144015 , 147089 , 147088 , 

154286 , 154907 , 154906 , 154983 , 154984 , 

154985 , 155649 , 155644 , 155560 , 155654 , 

156057 , 156702 , 157252 , 158077 , 161343 

 5,  5,  5,  5,  5,  23,  28,  5,  29 الصنف في
 ,5  ,5  ,5  ,29  ,23  ,21  ,5  ,5  ,5  ,5  ,5 
 ,5  ,5  ,5  ,5  ,5  ,5  ,5  ,5  ,22  ,23  ,5  ,
5  ,5  ,25  ,25  ,5  ,23  ,5  ,5  ,5  ,5  ,22  ,
5  ,5  ,23  ,5  ,5  ,23  ,5  ,5 

In Class 35 , 9 , 38 , 42 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 35 

, 42 , 37 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 14 

, 42 , 9 , 9 , 9 , 39 , 10 , 9 , 42 , 9 , 9 , 9 , 9 , 14 , 9 , 9 

, 42 , 9 , 9 , 42 , 9 , 9 

 قد غير عنوان  

 
  59522انفينيت لوب  كوبرتينو  كاليفورنيا  2 من:

 الواليات المتحدة االمريكية
 

  59522وان عبل بارك واي  كوبرتينو  كاليفورنيا  : إلى
 ات المتحدة األمريكيةالوالي

 

Has changed his addres 

 

From:1 Infinite Loop Cupertino, California  

95014, United States of America 

 

 

TO: One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014, United States of America 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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نإعال  
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91222 57343 

 In Class 3 2 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
  ميرامار 33واي 35اي /3551رقم 52ر2افينيدا  من:

 سيوداد ديو كوبا
 

اكاو واي لينيا ديل فيروكاريل كاريتيرا فيجا دي غواناب :إلى
 فاينا, غواناباكاو, ال هابانا, كوبا

 

Has changed his addres 

 

From:AVENIDA 3RA.NO2006 E/20 Y22, 

MIRAMAR, CIUDAD DE CUBA, MIRMAR 

 

 

TO: Carretera Vieja de Guanabacoa y L?nea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba 

 

العالمات التجارية مسجل  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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

األرقام التالية: التجارية ذوات   

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.: 

85518  ,255512  ,51292  ,225191  ,
225191  ,223811  ,222231  ,229529  ,
229522  ,221215  ,221285  ,228558  ,
228922  ,235222  ,235225  ,228922  ,
228921  ,228921  ,228929  ,232295  ,
232298  ,232111  ,222581  ,222192  ,
222221  ,222229  ,222292  ,222232  ,
222232  ,222221  ,222951  ,222218  ,
222211  ,222823  ,222822  ,221915  ,
225585  ,222521  ,222521  ,222281  ,
222281  ,229155  ,295355  ,221359  ,
221353  ,221352  ,293519  ,292351 

89068 , 100073 , 96153 , 110657 , 110656 , 112876 

, 111426 , 115035 , 115033 , 117179 , 117180 , 

118098 , 118513 , 120431 , 120430 , 118514 , 

118516 , 118517 , 118515 , 123359 , 123358 , 

123776 , 131086 , 133651 , 133416 , 133415 , 

133454 , 133423 , 133424 , 133417 , 133506 , 

133468 , 133466 , 133842 , 133841 , 137560 , 

139089 , 144016 , 144017 , 144486 , 144487 , 

145700 , 150209 , 147205 , 147202 , 147204 , 

152065 , 154297 

 23,  28,  5,  5,  38,  21,  5,  5,  5 صنفال في
 ,5  ,5  ,29  ,28  ,25  ,22  ,23  ,29  ,38  ,
5  ,25  ,5  ,5  ,5  ,5  ,5  ,28  ,5  ,29  ,22  ,
5  ,38  ,5  ,25  ,5  ,22  ,29  ,5  ,23  ,5  ,5 
 ,5  ,5  ,29  ,5  ,21  ,28  ,22  ,5 

In Class 9 , 9 , 9 , 16 , 28 , 9 , 9 , 38 , 42 , 9 , 9 , 35 , 

38 , 39 , 41 , 42 , 45 , 28 , 9 , 40 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 38 

, 9 , 35 , 41 , 9 , 28 , 9 , 39 , 9 , 41 , 35 , 9 , 42 , 9 , 9 

, 9 , 9 , 35 , 9 , 37 , 38 , 41 , 9 

 قد غير عنوان  

 
  59522انفينيت لوب  كالبيرتينو  كاليفورنيا  2 من:
 يات المتحدة االمريكيةالوال
 

  59522وان عبل بارك واي  كوبرتينو  كاليفورنيا  :إلى
 الواليات المتحدة األمريكية

 

Has changed his addres 

 

From:1 INFINITE LOOP, CUPERTINO, 

CALIFORNIA 95014, U.S.A. , CUPERTINO 

 

 

TO: One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014, 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  31استنادا إلى المادة 
ك العالمات وتعديالت   ععلن بنن مال 2593( لسنة 22)

 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.: 

212129  ,219525  ,219521 161645 , 165939 , 165937 

 In Class 5 , 5 , 5 9,  9,  9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
ستيوارت ستريت  سانتا مونيكا  كاليفورنيا  2855 من:

   الواليات المتحدة األمريكية55252
  58532درايف اس.اي.  بوثيل  واشنطن  25 32832

 الواليات المتحدة األمريكية
 
 

  15513استالس واي  نورثبروك  اي ال  2 :إلى
درايف  25 32832ريكية و الواليات المتحدة االم

  الواليات المتحدة 58532اس.اي.  بوثيل  واشنطن 
 األمريكية

 

Has changed his addres 

 

From:1800 Stewart Street, Santa Monica, 

California 90404, USA 

21823 30th Drive S.E., Bothell, Washington 

98021, USA 

 

 

 

TO: 1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, 

United States of America, 21823 30th Drive S.E., 

Bothell, Washington 98021, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

22835 31820 

 In Class 14 22 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
 برشلونة اسبانيا 58552  2-35فيا اليتانا   من:
 

 38553 2  بويرتا 2  بالنتا 295كالي فيالزكيز  :إلى
 مدريد   اسبانيا

 

Has changed his addres 

 

From: Via Layetana, 20-4, 08003 Barcelona, Spain 
 

 

TO: Calle Velazquez 150, planta 3, puerta 1 

28002 Madrid (Spain). 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593لسنة ( 22)

 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.: 

222131  ,222132  ,222132  ,222138  ,
222139  ,222131 

111726 , 111723 , 111724 , 111728 , 111725 , 

111727 

 In Class 9 , 9 , 42 , 45 , 45 , 42 23,  29,  29,  23,  5,  5 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
  2جران فيا دي دون ديجو لوبيز دي هارو   من:

 عسبانيا -بيلباو  )فيزكايا(  28552
 

 28552إي   2  23كومبوستيال كالي سانتياغو دي  :إلى
 بلباو   بيسكاي  اسبانيا

 

Has changed his addres 

 

From:Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 

48001 Bilbao, (Vizcaya)- Spain 

 

 

TO: Calle Santiago de Compostela 12, 1?, 48003 

Bilbao, Bizkaia, Spain 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

95252  ,95259  ,15815  ,15885  ,15882  ,
15883  ,15881  ,15888  ,15885  ,15855 

59193 , 59195 , 60879 , 60880 , 60881 , 60882 , 

60887 , 60888 , 60889 , 60890 

 29,  23,  28,  29,  21,  23,  5,  5 الصنف في
 ,28  ,21 

In Class 9 , 9 , 42 , 37 , 35 , 38 , 42 , 35 , 38 , 37 

 قد غير عنوان  

 
  باسكينغ ريدج  نيو جيرسي 322ماونت ايري رود  من:

 الواليات المتحدة االمريكية 51535
 
 

جريت عميركا باركواي   سانتا كالرا  كاليفورنيا  2199 :إلى
 الواليات المتحدة االمريكية. 59592

 

Has changed his addres 

 

From:211 MOUNT AIRY ROAD, BASKING 

RIDGE, NEW JERSEY 07920 U.S.A., BASKING 

RIDGE 

 

 

TO: 4655 Great America Parkway, Santa Clara, 

CA 95054 United States of America. 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
مات وتعديالت   ععلن بنن مالك العال 2593( لسنة 22)

 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.: 

13229  ,13221  ,15512  ,82159  ,82155  ,
82151  ,51295  ,51292  ,258225  ,

258288  ,258258  ,258295  ,258223  ,
258212  ,258215  ,258225  ,258222  ,
223922  ,229813  ,229812  ,231122  ,
228333 

62415 , 62416 , 69071 , 83605 , 83609 , 83606 , 

96150 , 96151 , 108310 , 108188 , 108308 , 108150 

, 108312 , 108374 , 108379 , 108149 , 108314 , 

112531 , 115872 , 115873 , 126611 , 148222 

,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9 الصنف في
25  ,9  ,25  ,9  ,9  ,25  ,25  ,9  ,9  ,9  ,9  ,
9 

In Class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 10 , 5 , 10 , 

5 , 5 , 10 , 10 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 

   قد غير عنوان

 
كينداول ستريت  كامبردج  ماساشوسيتس  9552 من:

 الواليات المتحدة االمريكية 53223
 
 

بيني ستريت  كامبريدج  ماساتشوستس  95 :إلى
   الواليات المتحدة االميركية53223

 

Has changed his addres 

 

From:500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142 USA, Cambridge 

 

 

TO: 50 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, U.S.A. 
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 إعالن
 تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of 

Trademark Owner's Address Amendments 

ت التجارية رقم من قانون العالما 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

21952  ,21959  ,15511  ,15511  ,15518  ,
15515  ,15585 

46594 , 46595 , 69076 , 69077 , 69078 , 69079 , 

69080 

 In Class 5 , 10 , 5 , 5 , 5 , 42 , 5 9,  23,  9,  9,  9,  25,  9 الصنف في

 قد غير عنوان  

 
الواليات  3225ون كندال سكوير كامبريدجو ام اي   من:

 المتحدة االمريكية
 

بيني ستريت  كامبريدج  ماساتشوستس  95 :إلى
   الواليات المتحدة االميركية53223

 

Has changed his addres 

 

From:ONE KENDALL SQUARE, CAMBRID 

MA 02139 USA 

 

 

TO: 50 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

91952 56593 

 In Class 3 2 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 نوري ماوبوسون ساكسيسور دي  من:
 باريس  فرنسا   19552بالس فاندوم   35
 

 

From:MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE 

NOURY  

20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS, FRANCE 

, PARIS 

 إلى:ماوبوسون 
رو دو ال  21رو كامباسيرس  22( 19558باريس )

 بواتي   فرنسا 
 

 

To:MAUBOUSSIN 

Paris ( 75008) , 31 rue Cambaceres, 17 rue de la 

Boetie, France , PARIS 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

255521 109936 

 In Class 30 25 الصنف في

 Has changed his name & Adress اسم  و عنوان   قد غير

 
 ايتابلشمنت مون بانا  من:
 ال جارين كولوميز  فرنسا  53395  رو دو اليجل  19
 

 

From:ETABLISSEMENTS MON BANA  

65,rue de I'Aigle,92250 La Garenne Colombes, 

France 

 إلى:مونبانا
 

 ايرني  فرنسا 92955رو الين كوالس 
 
 

 

To:MONBANA 

Rue Alain Colas 53500 ERNEE, France 

 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



195 
 

 

 

 

 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

 من قانون العالمات التجارية رقم 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

25252 30493 

 In Class 5 9 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 كيوا هاكو كيرين كو .  ليمتد   من:
 تشوم اوهتي ماشي شييودا كيو طوكيو اليابان   2 1-2
 

 

From:Kyowa Hakko Kirin  Co., Ltd.  

6-1 1CHOME OHTE MACHI CHIYODA KU 

TOKYO JAPAN  

 إلى:كيووا كيرين كو.  ليمتد.
 
 كو  طوكيو  اليابان-  عوتيماشي  شييودا2-5-3
 
 

 

To:Kyowa Kirin Co., Ltd. 

 

1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

251113 106672 

 In Class 43 22 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
شركة التين شهير للغذاء والمشاورات واالنشاءات  من:

 والصناعة والتجارة الخارجية المحدودة
 اني رقمفوليا مخلهسي علي سامي بن زقاق كورو ابارتم

 شيشلي  اسطنبول   تركيا  22الشقة  3الدور  2ع/
 

 

From:Altin Sehir Gida Danismanlik Insaat 

Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi. 

Fulya Mah. Ali Samiyen Sokak Koru, Apartmani 

No:3/A Kat 2 Daire 31 Sisli- Istanbul, Turkey 

لمشاورات واالنشاءات إلى:شركة التين شهير للغذاء وا
 والصناعة والتجارة الخارجية شركة مساهمة

 
/  31كيوسيوبي الي ماه كاستيل از مير. بي. بلوك رقم: 

 بيوجلو / اسطنبول  تركيا 1
 

 

To:ALTIN SEHIR GIDA DANISMANLIK 

INSAAT SANAYI VE DIS TICARET ANONIM 

SIRKETI 

KUCUKPIYALE MAH KASTEL IS MER. B. 

BLOK NO: 26 / 6 BEYOGLU / ISTANBUL, 

Turkey 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية



197 
 

 

 

 

 إعالن
وعنوان مالك العالمة التجارية اسم تغيير  

Notification of 

Trademark's Owner's Name and Address 

Change 

من قانون العالمات التجارية رقم  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

21822  ,21822  ,21829  ,221351  ,
221358  ,221351  ,221521  ,221528  ,
221521 

17833 , 17834 , 17835 , 137297 , 137298 , 137296 , 

137947 , 137948 , 137946 

,  22,  8,  22,  38,  22,  22,  22 الصنف في
38  ,8 

In Class 13 , 13 , 13 , 28 , 13 , 8 , 13 , 28 , 8 

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 سميث آند ويسون كورب.  من:

  52252روزفيلت عفنيو  سبرينغ فيلد  ام اي   3255
  الواليات المتحدة االمريكية

 

From: From: Smith & Wesson Corp. 

2100 Roosevelt Avenue, Springfield, MA 

01104,USA 

 إلى:امريكان اوت دور براندز سيلز كومباني
 

  19353لومبيا  ام او  نورث روت زد  كو  2855
 الواليات المتحدة االمريكية

 

 

To:American Outdoor Brands Sales Company 

 

1800 North Route Z, Columbia, MO, 65202, 

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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

2222  ,2221  ,2225  ,8951 4144 , 4147 , 4149 , 8597 

 In Class 5 , 5 , 29 , 5 9,  35,  9,  9 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 ميرك كونسيومر هيلثكير ليمتد  من:
 ان جي  انجلترا  9 5ن رود  مارفليت  هول اتش يو هيدو

 

 

From:Merck Consumer Healthcare Limited  

Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, England 

 إلى:بروكتر اند جامبل هيلث ليمتد
 

اكس  5 22ذا هايتس بروكالندز  وايبريدج  سري  كي  تي
 بي   المملكة المتحدة

 

 

To:Procter & Gamble Health Limited 

 

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, 

KT13 0XP, United Kingdom 

 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  31ى المادة استنادا إل
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

225155  ,225152  ,228512 149690 , 149691 , 148973 

 In Class 5 , 5 , 5 9,  9,  9 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 كالريس انجيكتابلز برايفت ليمتد من:
 

كالريس كوربوريت هيدكوارترز  ان آر. باريمال كروسينج  
   غوجارات  الهند  285551حمد اباد ايليسبريدج  ا

 

 

From:Claris Injectables Private Limited 

 

Claris Corporate Headquarters, Nr.Parimal 

Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006, 

Gujarat, India 

 إلى:باكستر فارماسوتيكالز انديا برايفت ليمتد
 285احمد اباد رامداس رود  اوف سيندهي بهافان رود  

   كجرات  الهند592
 

 

 

To:Baxter Pharmaceuticals India Private 

Limited 

Ramdas Road, Off Sindhu Bhavan Road, 

Ahmedabad 380 054, Gujarat, India 
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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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

95351 59206 

 In Class 3 2 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 ماوبوسون اس. اي .  من:
 باريس  فرنسا   19552بالس فاندوم   35
 

 

From:MAUBOUSSIN S.A.  

20 PLACE VANDOME, 75001 PARIS, FRANCE 

, PARIS 

 إلى:ماوبوسون
رو دو ال  21رو كامباسيرس   22(  19558باريس )

 بواتي   فرنسا
 
 

 

To:MAUBOUSSIN 

 

Paris (75008), 31 rue Cambaceres, 17 rue de la 

Boetie, France 

 

 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  31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن مالك العالمات  2593( لسنة 22)

 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.: 

251555  ,251529  ,251522 106909 , 106945 , 106911 

 In Class 35 , 42 , 41 22,  23,  29 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 عديكو اس اي  من:

 شيسوركس سويسرا  2319شاتو بونمون 
 

 

From:Adecco SA  

Chateau Bonmont,1275 Cheserex Switzerland 

 إلى:اديكو جروب اي  جي  
 زيورخ سويسرا  8558 25بيللير يفيشتر اسسي  

 

 

To:Adecco  Group AG  

Bellerivestrasse 30 8008 Zurich Switzerland 

جل العالمات التجاريةمس  REGISTER OF TRADEMARKS 
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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  31استنادا إلى المادة 
ات وتعديالت   ععلن بنن مالك العالم 2593( لسنة 22)

 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.: 

212931 164526 

 In Class 39 25 الصنف في

 Has changed his name & Adress قد غير اسم  و عنوان  

 
 عبد المجيد عمر محمد جابر من:

  531221, 22255,   229شارع عرار بناية 
 

 

From:abdalmajed omar mohmmad jaber  

amman , arar street , building  135, 11190, 927116 

 إلى:رعفت حجازي عبد العزيز اخالوي
 (1عمان  وادي صقرة   عمارة الصفا )

 

 

To:Rafat.H.A. IKhlawi 

Amman , Wadi Saqra, Al Safa building  (7) 

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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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 22من قانون العالمات التجارية رقم ) 39استنادا الى المادة 
 -وتعديالت    ععلن بنن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية: 2593

 
147400 , 148994 , 149076 , 150103 , 153767 221255  ,228552  ,225511  ,295252  ,292111 
In class 5 , 5 , 5 , 5 , 5 9,  9,  9,  9,  9 في الصنف 
Are Licensed to be  used From the owner : 

 
 قد رخص باستعمالها من مالكها :

Exelixis, Inc. 

 

1851 Harbor Bay Parkway ,Alameda ,California  94502 

U.S.A. 

 اكسيليكسيس  إنك . 
هاربور باي بارك واي  االميدا   كاليفورنيا  2892

   الواليات المتحدة االمريكية52953
 
 

 

 

 
 
 

TO: Ipsen Pharma SAS 

 

65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, 

France 

 ابسين فارما اس اي  اس   الى:
-بولوني 53255كواي جورجز غورس   19 

 بيالنكورت  فرنسا 

 
 
 
 

As from the date of the agreement license: 29/2/2016 35/3/3521 عقد الترخيص : اعتبارا من تاريخ 
 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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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 22من قانون العالمات التجارية رقم ) 39استنادا الى المادة 
 -وتعديالت    ععلن بنن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية: 2593

 
160582 215983 
In class 9 5 في الصنف 
Are Licensed to be  used From the owner : 

 
 قد رخص باستعمالها من مالكها :

SEED CORPORATION SDN BHD 

No. 19, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom Glenmarie 

Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul 

Ehsan, Malaysia. 

 ي اتش ديسيد كوربوريشن اس دي ان ب
  هيكوم جلنماري 35/2جاالن جورنيالي يو 25رقم 

شاه عالم  سالغور دار االحسان   25295اندستلاير بارك  
 ماليزيا.

 

 

 
 

TO: SEED CO., LTD. 

2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo , Japan 113-8402 

 

 

 

 متد.يل سيد كو.   الى:
 8253-222كو   طوكيو  اليابان  -هونغو 3-25-3 

 
 
 
 

As from the date of the agreement license: 31/5/2018 22/9/3528 عقد الترخيص : اعتبارا من تاريخ 
 

REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية 
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 إعالن
 رهن عالمة

Notification of 

Trademark pledge 

لتجارية لسنة من قانون العالمات ا 25استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بنن العالمات التجارية ذوات  2593

 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.: 

221518  ,221515 147978 , 147979 

 قد تم رهنها من مالكها :
 اي  اس آر ميديا آند سبونسرشيب اس.بي .اي . 

 روما   ايطاليا 55281  21فيا ايميليا 

Has been pledged by the owner: 
ASR Media and Sponsorship S.p.A. 

Via Emilia 47, 00187 Roma, Italy 

  الى:
 يونيون دي برانش ايتالنيا اس.بي .اي .

   بيرغامو  ايطاليا8يو فينيتو نمبر بيازا فيتور 

TO:. 

UNIONE KI BANCHE ITALIANE S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto no.8, Bergamo, Italy 

 pledge document date: 8/8/2019 8/8/3525تاريخ وثيقة الرهن:

 REGISTER OF TRADEMARKS مسجل العالمات التجارية
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 النإع

 

عالمة/عالمات من سجل العالمات رهن إلغاء اتفاقية 

 التجارية
 

Notification of 

Cancellation of pledge agreement of 

trademark / trademarks from the 

Register of Trademarks 
 

 

من نظام العالمات التجارية  67استنادا إلى المادة 

ه تم إلغاء وتعديالته، أعلن بأن 1591 ( لسنة1رقم)

   :للعالمات التجارية ذوات األرقامرهن 
 

176565 ،176561 

Pursuant to the article 76 of the 

Trademarks Act NO.(1) of 1952 as 

amended, I hereby declare that the 

pledge of the trademarks of the following 

numbers is cancelled: 

147979, 147978 

 
 

 

 ص او المرهون باستعمالها والمرخ

 

 بين

  ايه اس آر ميديا آند سبونسرشيب اس.آر.ال 

 روما ، ايطاليا 88116، 76فيا ايميليا  .

    

 و
يونيكريدت بانك ايه جي، ميالن برانش"، "يونيكريدت "

  ".اس.بي.ايه

ميونيخ،  11519، 11اتش في بي تاور، أرابيالستراسيه نمبر.

 روما، إيطالي 88117، 17يتش المانيا فيا أليساندرو سب

 

Which are licensed or pledge to be used: 

 

Between : 
 ASR Media and Sponsorship S.r.l. 
Via Emilia 47, 00187 Roma, Italy 

& 
 ”UNICREDIT BANK AG, MILAN 

BRANCH”, “UNICREDIT S.P.A.” 

 

HVB Tower, Arabellastrasse no. 12, 81925 

Munich, Germany 

Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy 

 اعتبارا من تاريخ وثيقة اإللغاء في :

1/1/1815 
 

  

 

As from the date of the cancellation 

document, on: 2/8/2019 

 

 

 مسجل العالمات التجارية
 

 

 

 

 

 

Trademarks Registrar 
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 إعالن
ةتحديد بضائع/خدمات عالمات تجاري  

Notification For  

Trademark's goods/services Specification 

لسنة  (22) مرق من قانون العالمات التجارية 31استنادا إلى المادة 
وتعديالت   ععلن بننني سندخل التعديالت التالية على بضائع  2593

( بحيث 1( في  الصنف )213152/خدمات العالمة التجارية رقم )
 تصبح كما يلي :

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. (162601) in class (7) to 

be as follows : 

لسفن و عدد آلية  محركات و مكائن )عدا ما آالت للسفن و مكائن ا
كان منها للمركبات البرية(  قارنات آلية و عناصر نقل الحركة )عدا ما 
كان منها للمركبات البرية(  محركات و مكائن )عدا ما كان منها للمركبات 
البرية( تحديدًا مكائن الديزل لالستعماالت البحرية  و قطع المنتجات 

جموعات المولدات لالستعماالت البحرية  جميع ما ذكر المذكورة آنفًا  م
 آنفًا فيما يتعلق بالمركبات البحرية.

Machines for ships and ship engines and machine tools; 

motors and engines (except for land vehicles); machine 

coupling and transmission components (except for land 

vehicles); motors and engines (except for land vehicles) in 

particular diesel engines for marine applications, parts of 

the aforesaid goods; generator sets for marine 

applications; all the aforesaid relating to water vessels. 
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 إعالن
 الغاء تسجيل عالمة تجارية

Notification of 

Cancellation of registration 

trademark 

 

رقم  من قانون العالمات التجارية 31استنادا الى المادة 
العالمات مالك وتعديالت    ععلن بنن  2593لسنة  (22)

 -التالية: ألرقامالتجارية ذوات ا
199571 

 

By virtue of section 26 of 

Trademarks Law No. (33) of 1952 

and its amendments, I hereby declare 

that the owner of the following 

trademarks No;- 

 

155962 

 

 9 -في األصناف :
 

In Classes:-5 

 

 

 ائيةمؤسسة محمد خليل لتجارة المكمالت الغذبنسم : 
 

 

By name: Corporation  Mohammad Khalil for 
Trading Food Supplement 

قد الغي قيدها من السجل بطلب  من اصحابها  اعتبارا 
 9/3/3535  :من تاريخ

 

Has been cancelled from the Register 

at the request of its owners from this 

date:  

5/2/2020 

 
 

 Trademarks' Registrar جاريةمسجل العالمات الت
 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33العالمات التجارية رقم ) ( من قانون12استناداً 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
 

 

821 82 18/10/2121 
 

320 4 20/18/2121 
 

818110 01 81/10/2182 
 

34122 01 12/10/2182 
 

34110 3 12/10/2182 
 

30282 01 12/0/2182 
 

30281 3 12/10/2182 
 

 

324 4 20/18/2121 

 

302 8 08/10/2121 

 

8321 00 21/10/2121 

 

0482 2 84/13/2183 

 

0001 04 12/18/2121 

 

0088 28 88/10/2121 

 

0020 8 28/18/2121 

 

0024 2 28/18/2121 

 

0020 0 28/18/2121 

 

0020 84 28/18/2121 

 

0021 80 28/18/2121 

 

0001 21 28/18/2121 

 

0008 28 28/18/2121 

 

0043 01 14/12/2121 

 



210 

 

0021 0 20/12/2121 

 

0028 2 20/12/2121 

 

0022 82 20/12/2121 

 

0034 20 13/10/2121 

 

0222 0 80/10/2121 

 

0220 0 80/10/2121 

 

0231 22 20/14/2121 

 

0233 20 20/14/2121 

 

0111 24 20/14/2121 

 

0118 20 20/14/2121 

 

0112 24 80/10/2121 

 

0122 82 82/10/2121 

 

0102 23 22/10/2121 

 

0101 00 18/10/2121 

 

0103 04 28/12/2121 

 

0110 02 20/12/2121 

 

0318 02 13/12/2121 

 

0340 82 21/10/2121 

 

2200 0 80/10/2121 

 

2200 0 80/10/2121 

 

2202 0 80/10/2121 

 

2203 0 80/10/2121 

 

2200 0 14/10/2121 

 

2388 0 23/14/2121 

 

2380 0 23/14/2121 

 

1132 0 20/18/2121 

 

1818 8 81/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

1820 01 10/10/2121 

 

1201 04 20/13/2121 

 

1208 04 20/13/2121 

 

1232 1 81/12/2121 

 

82401 82 22/18/2121 

 

82281 82 13/10/2121 

 

82240 80 10/14/2121 

 

82334 01 12/10/2121 

 

82332 83 10/10/2121 

 

82333 0 10/10/2121 

 

80100 04 14/12/2121 

 

80138 08 82/14/2121 

 

80812 88 23/12/2121 

 

80881 2 80/14/2121 

 

80888 2 80/14/2121 

 

80882 2 80/14/2121 

 

80880 2 80/14/2121 

 

80800 0 14/18/2121 

 

80801 0 14/18/2121 

 

80821 2 14/18/2121 

 

80822 0 14/18/2121 



 

 

 

 

ارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التج2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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. 
 

 

 

 يدتاريخ التجد الصنف رقم العالمة
 

 

80820 00 88/18/2121 

 

80820 02 88/18/2121 

 

80282 01 81/18/2121 

 

80281 01 81/18/2121 

 

80283 01 81/18/2121 

 

80221 01 81/18/2121 

 

80240 23 10/12/2121 

 

80241 01 10/12/2121 

 

80210 0 81/10/2121 

 

80010 0 20/12/2121 

 

80410 0 21/18/2121 

 

80420 0 08/10/2121 

 

80012 01 81/18/2121 

 

80103 0 20/12/2121 

 

80880 83 10/18/2121 

 

80884 83 10/18/2121 

 

80212 1 84/10/2121 

 

80021 01 10/18/2121 

 

80028 01 10/18/2121 

 

80004 0 28/14/2121 

 

80038 01 24/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

80032 4 08/10/2121 

 

80030 28 12/14/2121 

 

80023 02 10/18/2121 

 

80002 3 10/18/2121 

 

80040 0 20/10/2121 

 

80002 0 22/14/2121 

 

80213 02 80/18/2121 

 

80281 02 80/18/2121 

 

80282 01 22/18/2121 

 

80222 0 22/12/2121 

 

80220 0 82/14/2121 

 

80230 80 10/12/2121 

 

80122 82 82/12/2121 

 

80112 0 10/10/2121 

 

80310 0 08/10/2121 

 

82821 02 84/10/2121 

 

82204 81 21/13/2121 

 

82200 81 21/13/2121 

 

82200 20 21/13/2121 

 

82204 20 21/13/2121 

 

82200 20 21/13/2121 



 

 

 

 

مات التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العال2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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. 
 

 

 

 ريخ التجديدتا الصنف رقم العالمة
 

 

82200 21 21/13/2121 

 

82202 21 21/13/2121 

 

82418 2 81/10/2121 

 

82008 0 80/82/2121 

 

20220 0 80/82/2183 

 

20220 0 80/82/2183 

 

20008 23 28/18/2121 

 

20002 0 80/82/2183 

 

20000 20 82/18/2121 

 

20002 20 82/18/2121 

 

20041 0 12/18/2121 

 

20480 81 10/12/2121 

 

20484 20 10/12/2121 

 

20480 3 10/12/2121 

 

20442 2 20/18/2121 

 

20440 2 20/18/2121 

 

20442 2 20/18/2121 

 

20404 3 80/12/2121 

 

20424 82 83/12/2121 

 

20081 8 22/12/2121 

 

20088 8 22/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

20000 2 12/10/2121 

 

20041 82 12/10/2121 

 

20000 0 88/10/2121 

 

20028 4 20/10/2121 

 

20024 4 20/10/2121 

 

20020 82 20/10/2121 

 

20020 4 20/10/2121 

 

20013 82 83/12/2121 

 

20012 0 12/14/2121 

 

20081 0 12/14/2121 

 

20000 2 83/12/2121 

 

20042 2 14/10/2121 

 

20000 2 83/12/2121 

 

20002 0 12/10/2121 

 

20002 2 12/10/2121 

 

20010 80 83/14/2121 

 

20210 4 22/14/2121 

 

20214 0 20/14/2121 

 

20211 82 22/14/2121 

 

20282 0 24/14/2121 

 

20280 0 20/14/2121 



 

 

 

 

ن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته اعل2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 ةرقم العالم
 

 

20243 3 22/14/2121 

 

20202 80 81/10/2121 

 

20200 01 81/10/2121 

 

20200 20 81/10/2121 

 

20201 81 81/10/2121 

 

20200 8 18/14/2121 

 

20110 80 11/18/2121 

 

20112 80 11/18/2121 

 

20180 80 80/10/2121 

 

20104 0 80/10/2121 

 

20100 80 10/10/2121 

 

20132 01 81/10/2121 

 

20134 80 81/10/2121 

 

20304 0 20/10/2121 

 

20302 3 10/12/2121 

 

20300 2 10/12/2121 

 

20300 0 20/18/2121 

 

22104 04 28/10/2121 

 

22281 0 20/14/2121 

 

01024 01 12/12/2183 

 

01208 3 12/11/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

08831 80 84/81/2183 

 

08412 0 88/18/2121 

 

08010 0 81/18/2121 

 

08033 0 84/12/2121 

 

08048 0 22/12/2121 

 

08001 20 21/12/2121 

 

08000 08 08/18/2121 

 

08004 23 24/12/2121 

 

08020 3 80/12/2121 

 

08214 84 81/18/2121 

 

08222 0 80/10/2121 

 

08208 82 81/10/2121 

 

08208 82 81/10/2121 

 

08202 82 81/10/2121 

 

08200 82 81/10/2121 

 

08224 08 84/10/2121 

 

08222 88 01/10/2121 

 

08221 80 84/10/2121 

 

08238 23 84/10/2121 

 

08230 0 84/10/2121 

 

08231 02 84/10/2121 



 

 

 

 

يالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعد2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 قم العالمةر
 

 

08183 0 12/12/2121 

 

08121 84 13/10/2121 

 

08101 23 84/10/2121 

 

08108 23 10/10/2121 

 

08100 88 01/10/2121 

 

08144 0 10/10/2121 

 

08140 2 01/10/2121 

 

08142 2 01/10/2121 

 

08141 88 01/10/2121 

 

08143 2 01/10/2121 

 

08120 08 28/10/2121 

 

08110 0 28/14/2121 

 

08110 02 28/10/2121 

 

08112 02 28/10/2121 

 

08310 02 23/10/2121 

 

08310 23 28/10/2121 

 

08311 23 28/10/2121 

 

08332 0 14/14/2121 

 

02880 01 84/10/2121 

 

02842 3 22/10/2121 

 

02841 23 18/14/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

02801 0 18/14/2121 

 

02808 0 20/14/2121 

 

02800 23 18/10/2121 

 

02801 23 18/10/2121 

 

02824 0 18/14/2121 

 

02821 3 23/10/2121 

 

02823 88 23/10/2121 

 

02811 2 23/10/2121 

 

02228 0 22/10/2121 

 

02428 23 18/10/2121 

 

02048 20 21/14/2121 

 

02242 01 80/11/2121 

 

02240 0 80/10/2121 

 

02108 0 13/10/2121 

 

00840 0 21/10/2121 

 

00181 0 20/81/2121 

 

00028 2 18/11/2128 

 

00021 02 84/12/2121 

 

02021 82 12/12/2180 

 

02021 82 12/12/2180 

 

02023 82 12/82/2180 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

02023 82 12/82/2180 

 

41020 84 81/10/2180 

 

41020 84 81/10/2180 

 

00800 0 01/11/2183 

 

00240 80 80/88/2183 

 

00242 80 80/88/2183 

 

00243 80 80/88/2183 

 

00201 80 80/88/2183 

 

00208 80 80/88/2183 

 

00180 1 84/82/2183 

 

00120 0 10/18/2121 

 

00121 08 10/18/2121 

 

00111 8 10/18/2121 

 

00882 01 21/18/2121 

 

00881 01 21/18/2121 

 

00821 01 20/18/2121 

 

00823 23 20/82/2183 

 

00803 0 80/18/2121 

 

00841 0 80/18/2121 

 

00822 3 80/82/2183 

 

00833 80 10/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

00208 3 80/10/2183 

 

00202 88 22/82/2183 

 

00080 23 28/82/2183 

 

00020 8 83/18/2121 

 

00024 0 83/18/2121 

 

00040 04 18/12/2121 

 

00042 0 82/18/2121 

 

00002 28 83/18/2121 

 

00000 0 83/18/2121 

 

00004 0 83/18/2121 

 

00000 8 83/18/2121 

 

00020 88 83/18/2121 

 

00020 3 83/18/2121 

 

00022 80 83/18/2121 

 

00023 28 21/18/2121 

 

00411 82 20/18/2121 

 

00010 80 08/18/2121 

 

00010 0 10/12/2121 

 

00080 0 10/12/2121 

 

00024 81 12/12/2121 

 

00020 20 12/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591لسنة ) (33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

00001 0 80/18/2121 

 

00041 0 88/82/2183 

 

00048 0 88/82/2183 

 

00042 0 21/82/2183 

 

00040 0 21/82/2183 

 

00044 0 88/82/2183 

 

00040 0 88/82/2183 

 

00001 0 08/18/2121 

 

00032 23 22/18/2121 

 

00030 0 10/12/2183 

 

00084 01 28/12/2121 

 

00080 81 82/12/2121 

 

00023 04 80/12/2121 

 

00003 01 10/10/2121 

 

00041 01 10/10/2121 

 

00018 02 22/12/2121 

 

00010 80 22/12/2121 

 

00014 2 22/12/2121 

 

00010 01 22/18/2121 

 

00281 3 01/10/2183 

 

00283 8 24/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

00221 0 21/12/2121 

 

00200 23 22/12/2121 

 

00241 2 21/12/2121 

 

00241 01 83/18/2121 

 

00220 01 13/10/2121 

 

00110 2 20/12/2121 

 

00121 3 12/10/2121 

 

00123 04 12/10/2121 

 

00104 01 82/18/2121 

 

00100 04 12/10/2121 

 

00101 21 12/10/2121 

 

00103 3 12/10/2121 

 

00142 82 10/10/2121 

 

00142 2 84/10/2121 

 

00141 2 84/10/2121 

 

00321 23 84/10/2121 

 

00302 02 12/10/2121 

 

00300 1 28/10/2121 

 

00303 04 18/12/2121 

 

00324 8 21/18/2121 

 

00310 3 10/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33رقم ) ( من قانون العالمات التجارية12استناداً 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
 

 

02118 0 80/13/2183 

 

02110 20 10/12/2121 

 

02110 0 10/12/2121 

 

02113 0 22/12/2121 

 

02180 04 10/12/2121 

 

02100 0 14/14/2121 

 

02142 20 82/12/2121 

 

02140 4 21/10/2121 

 

02142 82 21/10/2121 

 

02143 0 13/14/2121 

 

02101 0 13/14/2121 

 

02108 2 10/10/2121 

 

02103 0 20/18/2121 

 

02121 2 80/12/2121 

 

02128 01 80/12/2121 

 

02112 0 22/10/2121 

 

02113 0 20/18/2121 

 

02131 0 22/12/2121 

 

02818 0 18/10/2121 

 

02810 82 23/10/2121 

 

02810 81 23/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

02883 02 82/12/2181 

 

02820 82 21/12/2121 

 

02800 81 88/14/2121 

 

02848 2 84/10/2121 

 

02801 0 28/12/2121 

 

02801 0 20/14/2121 

 

02821 0 80/14/2121 

 

02824 0 80/14/2121 

 

02838 82 08/18/2121 

 

02832 02 22/18/2121 

 

02830 01 22/18/2121 

 

02834 0 22/18/2121 

 

02830 23 22/18/2121 

 

02280 82 82/14/2121 

 

02200 20 84/82/2183 

 

02240 82 10/14/2121 

 

02203 0 82/12/2121 

 

02231 0 82/18/2121 

 

02238 0 80/18/2121 

 

02232 0 80/18/2121 

 

02230 0 80/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33التجارية رقم ) ( من قانون العالمات12استناداً 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
 

 

02234 0 80/18/2121 

 

02081 82 23/10/2121 

 

02080 82 23/10/2121 

 

02084 0 81/14/2121 

 

02083 83 81/14/2121 

 

02040 0 14/10/2121 

 

02040 0 21/12/2121 

 

02042 80 10/10/2121 

 

02011 88 23/10/2121 

 

02018 88 23/10/2121 

 

02012 0 80/10/2121 

 

02412 0 13/14/2121 

 

02410 2 13/10/2121 

 

02414 83 13/10/2121 

 

02410 0 13/10/2121 

 

02410 8 13/10/2121 

 

02412 21 13/10/2121 

 

02411 1 13/10/2121 

 

02413 88 13/10/2121 

 

02481 81 13/10/2121 

 

02488 82 13/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

02480 3 13/10/2121 

 

02440 0 24/10/2121 

 

02400 80 81/10/2121 

 

02401 82 82/14/2121 

 

02401 82 83/14/2121 

 

02420 04 82/14/2121 

 

02420 8 13/14/2121 

 

02420 8 13/14/2121 

 

02418 3 22/14/2121 

 

02412 20 10/14/2121 

 

02410 0 10/14/2121 

 

02431 3 13/10/2101 

 

02431 3 13/10/2101 

 

02433 0 13/10/2121 

 

02011 2 13/10/2121 

 

02018 20 13/10/2121 

 

02012 22 13/10/2121 

 

02010 82 13/10/2121 

 

02014 0 20/14/2121 

 

02022 80 21/10/2121 

 

02020 0 21/82/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33ن العالمات التجارية رقم )( من قانو12استناداً 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
 

 

02024 80 81/10/2121 

 

02020 28 20/10/2121 

 

02020 0 20/10/2121 

 

02038 01 12/10/2121 

 

02000 01 13/10/2121 

 

02240 3 81/10/2121 

 

02242 4 80/10/2121 

 

02222 08 82/14/2121 

 

02232 0 14/14/2121 

 

02188 01 12/12/2121 

 

02141 3 23/10/2121 

 

02143 81 23/10/2121 

 

02108 28 23/10/2121 

 

02100 0 23/10/2121 

 

02102 0 23/10/2121 

 

02101 0 23/10/2121 

 

02103 28 23/10/2121 

 

02132 1 84/82/2183 

 

02131 04 83/10/2121 

 

02311 23 14/10/2121 

 

02322 2 80/14/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

02321 1 80/14/2121 

 

02323 3 80/14/2121 

 

02301 88 80/14/2121 

 

02344 81 20/10/2121 

 

02330 2 81/10/2121 

 

02330 81 23/10/2121 

 

02333 3 23/10/2121 

 

01101 0 12/11/2121 

 

01828 0 20/10/2121 

 

01821 0 21/12/2121 

 

01823 0 21/12/2121 

 

01811 0 21/12/2121 

 

01810 0 22/11/2121 

 

01222 0 01/12/2121 

 

01208 3 22/18/2121 

 

01200 3 84/82/2183 

 

01203 04 81/10/2121 

 

01200 81 21/14/2121 

 

01204 20 21/14/2121 

 

01200 81 21/14/2121 

 

01200 20 21/14/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01202 81 21/14/2121 

 

01201 20 21/14/2121 

 

01232 02 82/10/2121 

 

01234 81 20/12/2121 

 

01083 0 10/11/2121 

 

01000 3 10/10/2121 

 

01040 4 12/10/2121 

 

01002 0 10/13/2121 

 

01020 01 21/10/2121 

 

01000 0 10/10/2121 

 

01280 04 10/13/2121 

 

01201 82 84/14/2121 

 

01244 0 82/10/2121 

 

01231 40 82/82/2183 

 

01180 02 10/82/2183 

 

01122 00 80/10/2183 

 

01124 81 88/14/2121 

 

01100 0 28/10/2121 

 

01120 00 80/10/2183 

 

01124 48 80/10/2183 

 

01120 02 80/10/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01120 42 80/10/2183 

 

01383 02 81/13/2121 

 

01301 00 82/18/2121 

 

01341 42 01/10/2183 

 

01348 00 01/10/2183 

 

01342 00 01/10/2183 

 

01340 02 01/10/2183 

 

01344 48 01/10/2183 

 

01343 40 21/82/2183 

 

01301 40 21/82/2183 

 

01333 42 82/18/2121 

 

03111 03 82/18/2121 

 

03118 48 82/18/2121 

 

03112 03 82/18/2121 

 

03110 42 82/18/2121 

 

03114 48 82/18/2121 

 

03180 03 82/18/2121 

 

03184 40 82/18/2121 

 

03100 03 82/18/2121 

 

03108 0 28/10/2121 

 

03100 42 80/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12لمادة )استناداً لنص ا
 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
 

 

03101 42 80/18/2121 

 

03121 0 10/88/2121 

 

03882 42 22/18/2121 

 

03880 02 08/18/2121 

 

03814 44 82/82/2183 

 

03810 40 82/82/2183 

 

03830 3 80/10/2121 

 

03830 3 22/10/2121 

 

03210 0 12/10/2121 

 

03222 02 13/12/2121 

 

03220 02 13/12/2121 

 

03224 42 13/12/2121 

 

03220 01 13/12/2121 

 

03220 01 13/12/2121 

 

03222 42 13/12/2121 

 

03004 0 23/10/2121 

 

03003 40 21/82/2183 

 

03028 01 20/18/2121 

 

03022 00 10/12/2121 

 

03410 02 10/12/2121 

 

03442 42 28/82/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً لنص المادة )
 نوات.قد جددت لمدة عشر س

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
 

 

03402 3 12/10/2121 

 

03400 80 12/10/2121 

 

03422 48 82/18/2121 

 

03421 01 82/18/2121 

 

03423 48 82/18/2121 

 

03434 04 10/13/2121 

 

03020 42 14/82/2183 

 

03023 42 14/82/2183 

 

03010 48 12/18/2121 

 

03001 00 12/12/2121 

 

03002 00 08/18/2121 

 

03001 02 08/18/2121 

 

03003 02 08/18/2121 

 

03021 02 08/18/2121 

 

03028 00 08/18/2121 

 

03022 00 08/18/2121 

 

03032 00 82/18/2121 

 

03200 80 10/10/2121 

 

03218 42 22/12/2121 

 

03212 42 22/12/2121 

 

03210 42 22/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12داً لنص المادة )استنا
 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
 

 

03181 0 24/10/2121 

 

03188 0 24/10/2121 

 

03100 03 11/12/2121 

 

03100 03 11/12/2121 

 

03102 02 11/12/2121 

 

03142 48 82/18/2121 

 

03108 02 80/12/2121 

 

03102 01 80/12/2121 

 

03112 01 81/18/2121 

 

03110 48 81/18/2121 

 

03114 42 11/12/2121 

 

03110 48 11/12/2121 

 

03313 03 80/12/2121 

 

03381 48 11/10/2121 

 

03383 00 11/10/2121 

 

03321 03 11/10/2121 

 

03328 02 11/10/2121 

 

03322 01 11/10/2121 

 

03320 42 11/10/2121 

 

03324 00 11/10/2121 

 

03320 08 82/81/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً لنص المادة )
 مدة عشر سنوات.قد جددت ل

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
 

 

03302 04 20/88/2121 

 

03341 00 22/10/2121 

 

03343 02 22/10/2121 

 

03301 42 22/10/2121 

 

03308 03 22/10/2121 

 

03300 48 12/10/2121 

 

03300 01 12/10/2121 

 

03301 00 80/12/2121 

 

03308 42 80/12/2121 

 

03302 00 80/12/2121 

 

03300 48 80/12/2121 

 

03304 03 80/12/2121 

 

03300 41 80/12/2121 

 

03300 41 21/12/2121 

 

03302 48 21/12/2121 

 

03301 03 21/12/2121 

 

03303 42 21/12/2181 

 

03303 42 21/12/2181 

 

03321 00 21/12/2121 

 

03328 00 21/12/2121 

 

03322 02 21/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

03320 01 21/12/2121 

 

03320 41 82/12/2121 

 

03322 42 82/12/2121 

 

03323 02 82/12/2121 

 

03314 00 82/12/2121 

 

03310 00 82/12/2121 

 

03338 02 11/12/2121 

 

03330 00 24/12/2121 

 

01180 42 10/10/2121 

 

01182 42 10/10/2121 

 

01102 41 13/10/2121 

 

01100 02 13/10/2121 

 

01104 42 13/10/2121 

 

01103 48 01/10/2121 

 

01120 48 83/18/2121 

 

01120 02 83/18/2121 

 

01122 00 83/18/2121 

 

01121 00 83/18/2121 

 

01123 01 83/18/2121 

 

01111 42 83/18/2121 

 

01813 42 11/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01821 48 20/14/2121 

 

01830 40 20/14/2121 

 

01830 40 20/14/2121 

 

01832 40 20/14/2121 

 

01218 40 20/14/2121 

 

01203 02 81/10/2121 

 

01202 88 82/88/2121 

 

01201 03 82/12/2121 

 

01012 00 80/12/2121 

 

01000 23 22/81/2121 

 

01000 23 22/11/2121 

 

01000 00 81/14/2121 

 

01021 41 23/10/2121 

 

01028 02 23/10/2121 

 

01011 00 83/18/2121 

 

01018 42 83/18/2121 

 

01014 3 24/10/2121 

 

01480 03 21/18/2121 

 

01402 2 24/10/2121 

 

01441 48 11/12/2121 

 

01448 42 11/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01408 00 83/14/2121 

 

01400 42 83/14/2121 

 

01402 42 82/10/2121 

 

01404 42 88/12/2121 

 

01400 0 13/10/2121 

 

01420 03 11/12/2121 

 

01420 00 21/18/2121 

 

01422 00 21/18/2121 

 

01422 00 21/18/2121 

 

01421 42 21/18/2121 

 

01423 03 21/18/2121 

 

01411 01 21/18/2121 

 

01418 00 11/12/2121 

 

01410 48 80/10/2121 

 

01410 02 80/10/2121 

 

01013 00 83/14/2121 

 

01081 01 83/14/2121 

 

01088 42 83/14/2121 

 

01082 00 81/12/2121 

 

01084 00 81/12/2121 

 

01080 02 22/10/2121 



 

 

 

 

التالية  ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01082 41 22/10/2121 

 

01081 42 22/10/2121 

 

01083 48 22/10/2121 

 

01021 00 22/10/2121 

 

01028 00 22/10/2121 

 

01022 03 22/10/2121 

 

01020 01 22/10/2121 

 

01001 02 82/12/2121 

 

01003 42 82/12/2121 

 

01000 42 84/10/2121 

 

01022 0 22/12/2121 

 

01011 48 81/10/2121 

 

01018 2 81/10/2121 

 

01012 3 81/10/2121 

 

01010 80 81/10/2121 

 

01088 42 81/10/2121 

 

01082 2 81/10/2121 

 

01080 8 81/10/2121 

 

01084 28 81/10/2101 

 

01084 28 81/10/2101 

 

01080 02 81/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

01028 02 10/10/2121 

 

01010 01 12/10/2121 

 

01012 42 24/12/2121 

 

01031 02 01/10/2121 

 

01203 42 23/10/2121 

 

01201 48 23/10/2121 

 

01213 42 21/12/2121 

 

01144 02 82/88/2121 

 

01123 42 80/10/2121 

 

01111 02 80/10/2121 

 

01118 00 80/10/2121 

 

01112 01 80/10/2121 

 

01112 42 22/10/2121 

 

01111 00 22/10/2121 

 

01113 01 22/10/2121 

 

01131 02 22/10/2121 

 

08111 42 81/14/2121 

 

08118 42 81/14/2121 

 

08112 00 81/14/2121 

 

08182 48 10/10/2121 

 

08142 00 81/14/2121 



 

 

 

 

التجارية التالية  ( و تعديالته اعلن بأن العالمات2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

08141 42 81/14/2121 

 

08101 42 21/18/2121 

 

08102 03 21/18/2121 

 

08100 00 21/18/2121 

 

08104 00 21/18/2121 

 

08100 03 21/18/2121 

 

08100 01 21/18/2121 

 

08102 00 21/18/2121 

 

08820 41 20/14/2121 

 

08804 02 12/10/2121 

 

08828 48 23/10/2121 

 

08282 42 23/10/2121 

 

08243 01 80/10/2121 

 

08200 42 80/10/2121 

 

08002 00 08/18/2121 

 

08031 00 81/10/2121 

 

08033 00 81/10/2121 

 

08100 48 12/10/2121 

 

08102 48 12/10/2121 

 

08101 01 82/81/2121 

 

08103 01 82/81/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

08134 0 28/10/2121 

 

08340 42 28/12/2121 

 

08342 42 21/18/2121 

 

08341 20 21/18/2121 

 

08334 0 20/10/2121 

 

02800 42 82/12/2121 

 

02801 42 24/18/2121 

 

02803 42 24/18/2121 

 

02803 3 80/10/2121 

 

02802 3 83/10/2121 

 

02803 01 83/10/2121 

 

02000 42 83/10/2121 

 

02048 02 82/12/2121 

 

02003 01 84/82/2183 

 

02001 00 84/82/2183 

 

02004 04 10/10/2121 

 

02000 02 10/82/2183 

 

02002 02 10/82/2183 

 

02001 02 10/82/2183 

 

00241 0 81/10/2121 

 

00408 00 82/14/2121 



 

 

 

 

العالمات التجارية التالية  ( و تعديالته اعلن بأن2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 نفالص رقم العالمة
 

 

00203 28 08/18/2121 

 

00221 28 10/10/2121 

 

00310 0 81/10/2121 

 

04182 42 18/10/2121 

 

04121 48 12/10/2121 

 

04130 2 22/13/2128 

 

00148 2 13/13/2128 

 

02211 00 81/14/2121 

 

02218 42 81/14/2121 

 

02213 84 18/13/2182 

 

03200 08 80/18/2121 

 

03124 84 80/10/2180 

 

24013 3 10/12/2121 

 

13000 42 10/10/2121 

 

818808 0 81/10/2181 

 

810130 0 10/10/2183 

 

810000 48 81/12/2183 

 

810000 48 81/12/2183 

 

810201 20 81/12/2183 

 

810201 0 08/10/2183 

 

810208 0 08/10/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

810200 8 08/10/2183 

 

810101 0 22/10/2183 

 

810308 01 81/10/2183 

 

810281 00 80/14/2183 

 

810000 0 80/14/2183 

 

810422 00 28/10/2183 

 

810421 02 28/10/2183 

 

810423 02 28/10/2183 

 

810401 00 28/10/2183 

 

810413 0 88/10/2183 

 

810022 40 23/10/2183 

 

810038 02 20/10/2183 

 

810103 20 11/14/2183 

 

810101 88 22/10/2183 

 

810320 48 20/11/2183 

 

810322 3 10/10/2183 

 

812101 21 01/14/2183 

 

812108 82 01/14/2183 

 

812102 80 01/14/2183 

 

812100 01 01/14/2183 

 

812104 03 01/14/2183 



 

 

 

 

ه اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالت2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 لعالمةرقم ا
 

 

812100 21 01/14/2183 

 

812100 00 01/14/2183 

 

812102 02 01/14/2183 

 

812101 1 01/14/2183 

 

812204 01 20/14/2183 

 

812410 01 20/14/2183 

 

812022 80 22/12/2183 

 

812102 00 80/12/2183 

 

812132 48 28/12/2183 

 

812320 3 82/12/2183 

 

812320 42 82/12/2183 

 

812322 3 82/12/2183 

 

812321 44 82/12/2183 

 

812323 01 82/12/2183 

 

812301 01 82/12/2183 

 

812308 42 82/12/2183 

 

812302 44 82/12/2183 

 

812320 40 28/12/2183 

 

811811 03 28/12/2183 

 

811002 01 82/10/2183 

 

811032 0 81/11/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

811402 8 22/12/2183 

 

811012 40 83/12/2183 

 

811011 00 83/12/2183 

 

811200 0 81/11/2183 

 

811140 01 10/11/2183 

 

811312 20 01/11/2183 

 

811321 48 84/82/2183 

 

813112 42 81/81/2183 

 

813121 00 28/12/2183 

 

813881 20 28/12/2183 

 

813883 02 82/18/2121 

 

813800 40 84/13/2183 

 

813801 8 80/13/2183 

 

813210 23 84/81/2183 

 

813212 02 84/81/2183 

 

813211 23 84/81/2183 

 

813213 01 84/81/2183 

 

813231 02 84/81/2183 

 

813402 40 84/13/2183 

 

813401 40 84/13/2183 

 

813012 0 22/12/2183 



 

 

 

 

و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

813081 01 21/81/2183 

 

813088 42 21/81/2183 

 

813082 44 21/81/2183 

 

813084 3 21/81/2183 

 

813080 42 80/88/2183 

 

813083 0 88/81/2183 

 

813021 0 88/81/2183 

 

813021 01 80/18/2121 

 

813002 01 10/11/2183 

 

813001 01 10/11/2183 

 

813003 01 10/11/2183 

 

813000 8 83/88/2183 

 

813212 8 20/81/2183 

 

813210 8 20/81/2183 

 

813214 82 20/81/2183 

 

813210 82 20/81/2183 

 

813181 01 84/81/2183 

 

813143 88 82/88/2183 

 

813301 20 10/12/2183 

 

813300 01 11/88/2183 

 

813301 0 11/88/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

813342 0 80/88/2183 

 

881134 0 82/18/2121 

 

881130 1 82/18/2121 

 

881810 0 24/18/2121 

 

881810 0 84/12/2121 

 

881811 40 24/18/2121 

 

881813 0 84/18/2121 

 

881831 3 84/18/2121 

 

881838 02 84/18/2121 

 

881832 40 84/18/2121 

 

881282 28 81/82/2183 

 

881220 0 24/18/2121 

 

881200 0 81/12/2121 

 

881240 0 80/82/2183 

 

881212 2 13/82/2183 

 

881082 08 22/14/2183 

 

881081 01 22/14/2183 

 

881083 23 22/14/2183 

 

881020 82 13/82/2183 

 

881000 0 10/10/2121 

 

881010 3 20/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591ة )( لسن33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

881010 02 20/12/2121 

 

881012 48 20/12/2121 

 

881011 42 20/12/2121 

 

881031 01 18/10/2121 

 

881038 0 18/10/2121 

 

881032 23 18/10/2121 

 

881030 02 18/10/2121 

 

881401 01 10/82/2183 

 

881440 0 12/12/2121 

 

881442 02 82/18/2121 

 

881402 81 10/82/2183 

 

881404 02 12/12/2121 

 

881422 4 24/14/2183 

 

881421 8 24/14/2183 

 

881411 01 80/12/2121 

 

881013 44 12/12/2121 

 

881081 0 12/12/2121 

 

881088 0 12/12/2121 

 

881082 0 12/12/2121 

 

881040 28 81/18/2121 

 

881000 40 28/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

881003 0 84/18/2121 

 

881004 20 12/12/2121 

 

881002 20 11/88/2183 

 

881020 0 10/18/2121 

 

881083 00 81/18/2121 

 

881021 80 81/18/2121 

 

881028 3 81/18/2121 

 

881042 00 28/18/2121 

 

881001 02 10/10/2121 

 

881003 02 10/10/2121 

 

881001 01 10/10/2121 

 

881008 01 10/10/2121 

 

881021 0 10/10/2121 

 

881030 1 88/12/2121 

 

881030 0 88/12/2121 

 

881032 0 88/12/2121 

 

881280 88 80/12/2121 

 

881222 2 80/12/2121 

 

881220 0 24/14/2183 

 

881200 44 08/82/2183 

 

881200 48 08/82/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33) ( من قانون العالمات التجارية رقم12استناداً 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
 

 

881120 02 80/18/2121 

 

881100 82 23/82/2183 

 

881100 0 81/10/2121 

 

881144 03 12/12/2121 

 

881143 8 80/10/2121 

 

881101 82 80/10/2121 

 

881100 01 28/82/2183 

 

881100 00 28/82/2183 

 

881132 40 28/82/2183 

 

881321 81 21/18/2121 

 

881328 81 21/18/2121 

 

881320 3 81/12/2121 

 

881308 40 80/12/2121 

 

881302 40 80/12/2121 

 

881344 01 21/10/2121 

 

881340 0 10/82/2183 

 

881330 0 88/12/2121 

 

888110 02 10/88/2183 

 

888112 28 28/12/2121 

 

888111 28 28/12/2121 

 

888122 0 08/82/2183 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

888120 0 08/82/2183 

 

888123 88 23/82/2183 

 

888108 0 81/88/2183 

 

888102 0 81/88/2183 

 

888100 0 81/88/2183 

 

888100 0 80/18/2121 

 

888101 00 21/82/2183 

 

888111 0 21/82/2183 

 

888131 48 81/10/2121 

 

888811 0 81/10/2121 

 

888810 20 81/10/2121 

 

888814 0 81/10/2121 

 

888881 20 08/82/2183 

 

888888 24 08/82/2183 

 

888882 81 08/82/2183 

 

888848 0 08/82/2183 

 

888844 0 08/82/2183 

 

888842 40 81/10/2121 

 

888801 00 08/82/2183 

 

888802 2 21/82/2183 

 

888801 2 20/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33جارية رقم )( من قانون العالمات الت12استناداً 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
 

 

888803 2 24/10/2121 

 

888811 04 10/10/2121 

 

888811 48 81/18/2121 

 

888813 00 13/82/2183 

 

888833 48 81/12/2121 

 

888213 40 20/88/2183 

 

888222 40 20/10/2121 

 

888202 1 82/18/2121 

 

888200 0 82/18/2121 

 

888204 0 82/18/2121 

 

888202 04 10/10/2121 

 

888200 80 20/12/2121 

 

888200 0 12/12/2121 

 

888201 0 20/12/2121 

 

888223 0 88/14/2121 

 

888238 0 12/14/2121 

 

888234 02 28/10/2121 

 

888233 3 10/14/2121 

 

888011 88 10/14/2121 

 

888010 3 28/10/2121 

 

888012 23 28/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

888013 0 10/14/2121 

 

888081 8 10/14/2121 

 

888022 0 10/14/2121 

 

888042 82 21/14/2121 

 

888040 82 21/14/2121 

 

888044 82 21/14/2121 

 

888041 00 20/10/2121 

 

888043 00 20/10/2121 

 

888000 48 12/14/2121 

 

888023 04 80/10/2121 

 

888018 0 22/14/2121 

 

888031 20 21/10/2121 

 

888038 01 88/12/2121 

 

888030 3 20/14/2121 

 

888031 20 20/14/2121 

 

888033 21 20/14/2121 

 

888413 48 20/14/2121 

 

888421 80 20/14/2121 

 

888428 0 80/14/2121 

 

888441 01 01/10/2121 

 

888402 3 08/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33المات التجارية رقم )( من قانون الع12استناداً 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
 

 

888400 2 20/12/2121 

 

888421 40 22/10/2121 

 

888424 00 81/10/2121 

 

888420 02 81/10/2121 

 

888420 03 81/10/2121 

 

888422 04 80/10/2121 

 

888423 23 81/10/2121 

 

888411 00 81/10/2121 

 

888418 2 81/10/2121 

 

888434 00 14/14/2121 

 

888430 8 23/10/2121 

 

888431 0 21/18/2121 

 

888080 40 01/82/2183 

 

888020 02 84/10/2121 

 

888024 2 10/10/2121 

 

888020 3 10/10/2121 

 

888013 0 22/14/2121 

 

888038 01 20/10/2121 

 

888034 24 14/10/2121 

 

888030 21 14/10/2121 

 

888011 82 14/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

888018 0 14/10/2121 

 

888012 21 14/10/2121 

 

888014 88 10/14/2121 

 

888081 81 81/18/2121 

 

888088 0 14/10/2121 

 

888081 2 84/10/2121 

 

888083 80 10/18/2121 

 

888020 23 14/10/2121 

 

888020 01 14/10/2121 

 

888042 0 80/14/2121 

 

888002 82 80/10/2121 

 

888001 82 80/10/2121 

 

888003 82 80/10/2121 

 

888008 82 80/10/2121 

 

888000 82 80/10/2121 

 

888024 00 12/10/2121 

 

888018 28 28/12/2121 

 

888010 84 20/10/2121 

 

888014 00 20/10/2121 

 

888010 0 10/14/2121 

 

888038 88 82/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33قانون العالمات التجارية رقم ) ( من12استناداً 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
 

 

888032 83 82/10/2121 

 

888030 21 88/18/2121 

 

888034 00 88/18/2121 

 

888031 0 81/88/2183 

 

888280 23 21/10/2121 

 

888282 0 82/14/2121 

 

888281 82 80/10/2121 

 

888283 82 80/10/2121 

 

888220 3 82/10/2183 

 

888224 42 82/10/2183 

 

888220 40 82/10/2183 

 

888220 3 22/14/2183 

 

888222 42 81/10/2183 

 

888221 40 81/10/2183 

 

888242 20 80/14/2121 

 

888240 20 80/14/2121 

 

888244 81 80/14/2121 

 

888240 81 80/14/2121 

 

888241 0 81/10/2121 

 

888201 20 28/14/2121 

 

888208 80 81/12/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

888203 24 80/14/2121 

 

888221 88 80/14/2121 

 

888222 88 80/14/2121 

 

888210 23 82/18/2121 

 

888212 23 14/10/2121 

 

888113 20 80/10/2183 

 

888181 20 80/10/2183 

 

888100 00 21/14/2121 

 

888101 44 81/10/2121 

 

888104 84 82/10/2121 

 

888120 02 20/12/2121 

 

888118 0 83/12/2181 

 

888112 42 83/12/2121 

 

888130 20 82/10/2121 

 

888131 3 28/18/2121 

 

888321 81 84/10/2121 

 

888341 0 28/10/2121 

 

888348 0 28/10/2121 

 

888342 0 80/10/2121 

 

888341 81 80/10/2121 

 

888343 20 80/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12ة )استناداً لنص الماد
 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
 

 

888301 00 80/10/2121 

 

888308 0 80/10/2121 

 

888302 81 80/10/2121 

 

888300 20 80/10/2121 

 

888304 00 80/10/2121 

 

888300 2 82/10/2121 

 

888320 02 81/10/2183 

 

888321 23 81/10/2183 

 

888310 3 83/14/2121 

 

888330 3 10/14/2121 

 

888334 44 28/10/2121 

 

888330 48 28/10/2121 

 

882114 01 82/18/2121 

 

882110 3 10/14/2121 

 

882110 3 10/14/2121 

 

882188 80 28/10/2121 

 

882180 0 12/10/2121 

 

882108 0 23/14/2121 

 

882102 80 28/18/2121 

 

882100 40 28/18/2121 

 

882104 48 28/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882100 03 28/18/2121 

 

882141 0 82/10/2121 

 

882101 0 18/12/2121 

 

882108 81 18/12/2121 

 

882102 80 18/12/2121 

 

882100 01 18/12/2121 

 

882104 44 18/12/2121 

 

882101 2 14/10/2121 

 

882108 2 14/10/2121 

 

882102 2 10/10/2121 

 

882100 2 10/10/2121 

 

882104 2 10/10/2121 

 

882101 84 21/10/2121 

 

882110 0 11/10/2121 

 

882138 0 82/10/2121 

 

882134 20 80/10/2183 

 

882132 8 82/10/2121 

 

882811 01 11/14/2121 

 

882884 01 82/10/2121 

 

882880 01 82/10/2121 

 

882880 01 82/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12لنص المادة )استناداً 
 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
 

 

882824 20 82/10/2121 

 

882820 81 82/10/2121 

 

882820 0 82/10/2121 

 

882823 0 28/10/2121 

 

882824 00 22/14/2121 

 

882810 3 82/10/2121 

 

882814 2 82/10/2121 

 

882810 81 83/14/2121 

 

882810 81 83/14/2121 

 

882830 01 20/14/2121 

 

882834 01 20/14/2121 

 

882830 01 20/14/2121 

 

882210 3 82/10/2121 

 

882212 3 82/10/2121 

 

882211 3 82/10/2121 

 

882213 3 82/10/2121 

 

882281 01 82/10/2121 

 

882288 01 82/10/2121 

 

882282 01 24/10/2121 

 

882284 02 20/10/2121 

 

882283 0 28/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً لنص المادة )
 شر سنوات.قد جددت لمدة ع

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
 

 

882201 2 22/14/2121 

 

882204 23 81/10/2121 

 

882203 00 20/10/2121 

 

882241 81 20/10/2121 

 

882248 2 20/10/2121 

 

882240 02 20/10/2121 

 

882244 02 20/10/2121 

 

882240 02 20/10/2121 

 

882243 0 11/10/2121 

 

882202 0 81/88/2183 

 

882208 01 81/10/2121 

 

882202 0 20/10/2121 

 

882228 00 20/10/2121 

 

882220 2 11/10/2121 

 

882222 3 11/10/2121 

 

882221 88 11/10/2121 

 

882223 80 11/10/2121 

 

882211 00 11/10/2121 

 

882218 02 11/10/2121 

 

882212 88 11/10/2121 

 

882214 82 11/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882210 00 11/10/2121 

 

882088 00 88/10/2121 

 

882082 01 23/82/2183 

 

882082 84 20/10/2121 

 

882003 84 11/10/2121 

 

882041 81 11/10/2121 

 

882048 00 11/10/2121 

 

882000 2 11/10/2121 

 

882000 21 10/10/2121 

 

882020 0 11/10/2121 

 

882023 2 14/10/2121 

 

882011 2 14/10/2121 

 

882414 3 82/10/2121 

 

882404 3 24/10/2121 

 

882400 2 24/10/2121 

 

882402 84 24/82/2183 

 

882440 0 12/10/2121 

 

882401 0 10/10/2121 

 

882400 40 21/10/2121 

 

882402 40 21/10/2121 

 

882403 40 21/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً لنص المادة )
 ددت لمدة عشر سنوات.قد ج

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
 

 

882420 0 21/10/2121 

 

882411 0 10/10/2121 

 

882410 0 82/14/2121 

 

882020 42 81/10/2121 

 

882020 01 13/10/2121 

 

882000 3 20/10/2121 

 

882041 0 24/10/2121 

 

882042 42 83/14/2121 

 

882040 04 83/10/2121 

 

882001 82 11/10/2121 

 

882002 0 11/10/2121 

 

882001 0 11/10/2121 

 

882021 3 11/10/2121 

 

882028 88 11/10/2121 

 

882022 80 11/10/2121 

 

882020 00 11/10/2121 

 

882024 02 11/10/2121 

 

882020 00 11/10/2121 

 

882023 82 82/10/2121 

 

882018 3 82/10/2121 

 

882031 0 88/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882032 01 81/10/2121 

 

882081 23 24/10/2121 

 

882082 01 81/10/2121 

 

882080 01 81/10/2121 

 

882083 81 13/10/2121 

 

882028 20 13/10/2121 

 

882023 0 13/10/2121 

 

882041 0 21/10/2121 

 

882043 0 21/10/2121 

 

882000 2 10/10/2121 

 

882004 3 20/10/2121 

 

882002 04 13/10/2121 

 

882002 00 24/10/2121 

 

882003 44 81/10/2121 

 

882021 44 81/10/2121 

 

882014 01 82/10/2121 

 

882010 01 82/10/2121 

 

882031 01 82/10/2121 

 

882288 8 13/10/2121 

 

882228 3 81/10/2121 

 

882220 40 13/10/2121 



 

 

 

 

الية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية الت2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882223 84 13/10/2121 

 

882202 01 82/10/2121 

 

882201 01 82/10/2121 

 

882203 01 82/10/2121 

 

882201 01 82/10/2121 

 

882210 23 81/10/2121 

 

882210 01 24/10/2121 

 

882231 23 80/10/2121 

 

882181 0 81/10/2121 

 

882188 0 81/10/2121 

 

882182 01 81/10/2121 

 

882180 00 11/10/2121 

 

882180 00 13/10/2121 

 

882121 42 20/10/2121 

 

882103 00 28/12/2121 

 

882110 00 11/10/2121 

 

882132 8 81/10/2121 

 

882328 8 13/10/2121 

 

882302 80 01/10/2121 

 

882341 4 20/12/2121 

 

882343 40 21/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882302 81 24/10/2121 

 

882301 0 14/12/2121 

 

882303 0 14/12/2121 

 

882308 23 80/10/2121 

 

882300 0 88/18/2121 

 

882302 01 88/18/2121 

 

882321 02 20/12/2121 

 

882328 4 20/12/2121 

 

882321 23 88/18/2121 

 

880110 0 11/82/2183 

 

880111 0 11/18/2121 

 

880100 01 23/14/2121 

 

880121 01 82/10/2121 

 

880128 01 82/10/2121 

 

880132 02 12/10/2121 

 

880134 02 12/10/2121 

 

880814 8 21/10/2121 

 

880810 24 21/10/2121 

 

880810 20 21/10/2121 

 

880824 00 21/10/2121 

 

880800 03 81/10/2121 



 

 

 

 

جارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن العالمات الت2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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. 
 

 

 

 ديدتاريخ التج الصنف رقم العالمة
 

 

880802 00 23/12/2121 

 

880840 00 23/12/2121 

 

880821 02 21/10/2121 

 

880212 20 10/12/2183 

 

880228 00 22/10/2121 

 

880221 0 01/10/2121 

 

880200 00 28/10/2121 

 

880201 20 22/10/2121 

 

880243 81 01/10/2121 

 

880201 20 01/10/2121 

 

880208 20 01/10/2121 

 

880202 00 01/10/2121 

 

880203 00 82/10/2121 

 

880201 00 82/10/2121 

 

880011 84 01/10/2121 

 

880013 3 01/10/2121 

 

880083 0 10/12/2121 

 

880022 0 20/14/2121 

 

880000 01 11/13/2183 

 

880043 0 20/14/2121 

 

880004 0 83/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

880003 0 28/10/2121 

 

880412 0 80/18/2121 

 

880413 00 11/10/2121 

 

880481 40 22/10/2121 

 

880488 48 22/10/2121 

 

880482 00 22/10/2121 

 

880422 44 13/10/2121 

 

880420 42 13/10/2121 

 

880424 48 13/10/2121 

 

880420 81 13/10/2121 

 

880420 0 13/10/2121 

 

880404 20 88/14/2121 

 

880402 02 12/10/2121 

 

880401 4 12/10/2121 

 

880403 2 12/10/2121 

 

880421 82 12/10/2121 

 

880428 00 12/10/2121 

 

880418 8 14/12/2121 

 

880412 8 14/12/2121 

 

880410 48 24/88/2183 

 

880010 01 82/10/2121 



 

 

 

 

المات التجارية التالية ( و تعديالته اعلن بأن الع2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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. 
 

 

 

 اريخ التجديدت الصنف رقم العالمة
 

 

880021 00 88/10/2121 

 

880040 3 22/10/2121 

 

880042 83 20/14/2121 

 

880010 00 22/10/2121 

 

880011 00 11/10/2121 

 

880084 48 22/10/2121 

 

880028 01 21/10/2121 

 

880001 01 81/12/2121 

 

880008 40 81/12/2121 

 

880023 20 22/12/2121 

 

880280 0 10/10/2121 

 

880284 0 81/18/2121 

 

880280 0 81/18/2181 

 

880202 00 11/10/2121 

 

880210 88 10/11/2121 

 

880232 01 13/10/2121 

 

880230 81 83/10/2121 

 

880114 0 88/12/2121 

 

880110 0 88/12/2121 

 

880181 0 80/10/2121 

 

880188 81 80/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

880182 20 80/10/2121 

 

880180 00 80/10/2121 

 

880184 3 88/12/2121 

 

880180 3 11/12/2121 

 

880122 84 82/10/2121 

 

880120 23 83/10/2121 

 

880124 01 83/10/2121 

 

880120 08 83/10/2121 

 

880120 02 83/10/2121 

 

880122 23 83/10/2121 

 

880121 01 83/10/2121 

 

880123 02 83/10/2121 

 

880101 23 83/10/2121 

 

880108 01 83/10/2121 

 

880102 02 83/10/2121 

 

880100 23 83/10/2121 

 

880104 01 83/10/2121 

 

880100 02 83/10/2121 

 

880121 23 80/11/2121 

 

880132 82 80/12/2121 

 

880342 0 14/10/2121 



 

 

 

 

ن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعديالته اعل2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 ةرقم العالم
 

 

884111 3 20/11/2121 

 

884118 84 20/11/2121 

 

884112 20 20/11/2121 

 

884122 0 20/18/2121 

 

884131 02 23/12/2121 

 

884820 00 24/10/2121 

 

884820 00 24/10/2121 

 

884822 00 24/10/2121 

 

884821 00 24/10/2121 

 

884823 40 24/10/2121 

 

884801 40 24/10/2121 

 

884843 88 10/13/2121 

 

884820 81 11/12/2121 

 

884280 00 01/10/2121 

 

884202 28 81/82/2183 

 

884234 0 11/12/2121 

 

884080 0 88/11/2121 

 

884042 2 20/14/2121 

 

884044 02 23/12/2121 

 

884043 01 20/14/2121 

 

884412 0 21/13/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

884411 0 21/13/2121 

 

884401 23 08/11/2121 

 

884408 01 08/11/2121 

 

884404 20 22/10/2121 

 

884441 0 20/10/2121 

 

884448 82 80/10/2121 

 

884021 84 13/12/2121 

 

884001 88 22/13/2121 

 

884004 40 01/10/2121 

 

884000 01 01/10/2121 

 

884012 88 12/81/2121 

 

884038 0 20/11/2121 

 

884083 0 82/10/2121 

 

884020 04 80/10/2121 

 

884038 0 84/81/2121 

 

884224 0 82/10/2121 

 

884220 0 82/10/2121 

 

884102 21 80/14/2121 

 

884101 3 80/14/2121 

 

884320 01 14/10/2121 

 

884324 00 14/10/2121 



 

 

 

 

يالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية ( و تعد2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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 قم العالمةر
 

 

884320 40 14/10/2121 

 

884320 01 10/10/2121 

 

884322 00 10/10/2121 

 

884321 40 10/10/2121 

 

884300 04 83/81/2121 

 

884300 0 22/10/2121 

 

884302 8 22/10/2121 

 

884321 40 80/14/2121 

 

880100 42 23/10/2121 

 

880104 00 23/10/2121 

 

880100 3 23/10/2121 

 

880820 0 13/14/2121 

 

880200 80 08/11/2121 

 

880240 3 83/14/2121 

 

880011 23 24/10/2121 

 

880013 01 24/10/2121 

 

880031 02 24/10/2121 

 

880410 00 01/88/2121 

 

880412 00 01/88/2121 

 

880430 0 22/10/2121 

 

880432 81 22/10/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

880021 82 01/10/2121 

 

880202 20 21/82/2183 

 

880211 3 11/12/2121 

 

880102 02 23/12/2121 

 

880118 00 10/11/2121 

 

880300 00 10/11/2121 

 

880123 0 22/88/2121 

 

880103 82 23/14/2121 

 

880121 82 23/14/2121 

 

880221 00 20/81/2121 

 

880200 01 23/14/2121 

 

880204 3 23/14/2121 

 

880214 00 01/88/2181 

 

880210 00 01/88/2121 

 

880480 0 23/13/2121 

 

880428 0 28/10/2121 

 

880002 0 20/11/2121 

 

880013 01 84/12/2121 

 

880001 82 21/10/2121 

 

882208 0 80/13/2121 

 

882048 00 20/18/2121 



 

 

 

 

( و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية التالية 2591( لسنة )33( من قانون العالمات التجارية رقم )12استناداً 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
 

 

882318 0 10/88/2121 

 

821810 42 23/14/2121 

 

821018 3 12/10/2121 

 

828400 88 81/10/2121 

 

828404 3 81/10/2121 

 

828400 2 81/10/2121 

 

820413 01 21/10/2121 
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63/31/1139( الصادر بتاريخ 396اخطاء مطبعية في العدد )   

Corrections of errors in official gazette no (693) data 31/12/2019   

 الصواب       

Correct 
                          الخطأ

                  بالغايات
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  

نقص بالغايات للغة  
 االنجليزية

13 336391 

 

3/1139/ 61( الصادر بتاريخ366اخطاء مطبعية في العدد )  

Corrections of errors in official gazette no (677) data 30 /6/2019 

 الصواب 

Correct 
          الخطأ     

  عالمةباسم صاحب ال
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
Vodafone Group PLC 

Scott Technologies , 

Inc 

Scott Technologies , 

Inc 

Vodlfone Group PLC 

Scot Technologies ,  

Inc 

Scot Technologies , Inc 

63 
9 
9 

333639 
333633 
333166 

 

 

 

61/9/1139( الصادر بتاريخ 331اخطاء مطبعية في العدد )   

Corrections of errors in official gazette no (684) data 30/9/2019   

 الصواب       

Correct 
                          الخطأ

    بالجنسية
 الصنف

CLASS 
 رقم العالمة

T.M.NO  
 331611 61 االمارات العربية المتحدة روسيا

 


