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 2015لسنة ( 3)إعالن رقم 

 

 

 1551لسنة  33مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 

 الساري في احملافظات الشمالية

 
 

ومن . لقد قدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية املنشورة في هذا العدد من مجلة امللكية الصناعية
قدم توعلى املعترض أن ي.  ل ثالثة أههر من تاري  نشر هذا اعإعالنثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خال

باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً لألصو ل خال ل األجل املذكور مبينا فيه أسباب اعتراضه ليتسنى 
 .لنا إجراء املقتضى القانوني

 

 

 

 علي ذوقان

 مسجل العالمات التجارية
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 (  1  )  
 

  Trade Mark No.: 20057  11152 :رقم العالمة التجارية 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 08/12/2011  10/11/1111: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 

 -وماتوالصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة الشح
الزيوت  –الروائح العطرية -الصابون بأنواعه وبرش الصابون

 -معاجني األسنان واحلالقة -مواد التزيني ومحاليل الشعر -الطيارة
 . الشامبو

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

 In the name of: sharket msna snow lsnaat almoad هركة مصنع سنو لصناعة املواد الكيماوية : بأسم 
alkemaweh  

  Address: masha salfet - palestine فلسطني  -سلفيت -مسحة  :العنوان 

  Address for Services :  masha salfet - palestine فلسطني  -سلفيت -مسحة : وان التبليغ عن

 

 (  2  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 20628  11610 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/03/2012  11/13/1111: التاري  

واألرز بكافة انواعه  النب والشاي والكاكاو والسكر: من اجل 
والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام النب والدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب واخلبز والبسكويت بكافة أنواعه 
والشكوالته بأنواعها واحملشية بالفواكه اجملففة والنود ل 
واملعكرونه والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات وعسل النحل 

لدبس واخلميرة ومسحوق اخلميرة وامللح واخلرد ل والعسل األسود وا
والفلفل واخلل والصلصة وصلصة كتشاب وصلصة طماطم 
والبهارات والتوابل والثلج واملكسرات واملعجنات الطازجة 
ومنتفخات الذرة والسناكس والشيبس بأنواعه، هرائح 

 . 31البطاطس، الواردة بالفئة 

In Respect of: Coffee and tea, cocoa, sugar, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flour and preparations made 
from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, pastes, ices, honey, treacle, yeast, 
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, 
spices and condiments, rice and ice, tomato sauces, 
ketchup sauces, roasted corn and popcorn included in 
class 30.  
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 .In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co هركة عمر قاسم العيسائي وهركاه للتسويق احملدودة : بأسم 
Ltd.  

 -مركز العيسائي بالزا، البغدادية الغربية -الدور السادس :العنوان 
اململكـة العربيـة  -11451، جـدة 0601ب .طريق املدينة الناز ل، ص

 . السعودية

Address: 6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, Medina 
Road, P.O. Box 8680, Jeddah 21492, Saudi Arabia.  

   : Address for Services نابلس  -طمون: عنوان التبليغ 

 

 (  3  )  
 

 

  Trade Mark No.: 20731  11231 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 27/03/2012  12/13/1111: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 
 -والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة الشحومات

الزيوت  –الروائح العطرية -الصابون بأنواعه وبرش الصابون
 -معاجني األسنان واحلالقة -اليل الشعرمواد التزيني ومح -الطيارة
 . الشامبو

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

 In the name of: sharikt masna snow lsnaat almoad هركة مصنع سنو لصناعة املواد الكيماوية : بأسم 
alkemaweh  

  Address: masha -salfeet سلفيت  -مسحة  :العنوان 

  Address for Services :  masha -salfeet سلفيت  -مسحة : عنوان التبليغ 

 

 (  4  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 20732  11231 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 27/03/2012  12/13/1111: التاري  
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املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 
 -والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة الشحومات

الزيوت  –الروائح العطرية -صابون بأنواعه وبرش الصابونال
 -معاجني األسنان واحلالقة -مواد التزيني ومحاليل الشعر -الطيارة
 . الشامبو

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

 In the name of: sharket msna snow lsnaet almoad هركة مصنع سنو لصناعة املواد الكيماوية : بأسم 
alkemaweh  

  Address: masha - salfeet فلسطني  -سلفيت  -مسحة  :العنوان 

  Address for Services :  masha - salfeet فلسطني  -سلفيت  -حة مس: عنوان التبليغ 

 

 (  5  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 21335  11335 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 23/07/2012  13/12/1111: التاري  

 ,In Respect of: Services for providing food and drink . خدمات توفير األطعمة واملشروبات واعإقامة املؤقتة: من اجل 
temporary accommodation.  

  .In the name of: Good Harvest Investment Co هركة احلصاد اخلير لالستثمار : بأسم 

  Address: P.O. Box 926553 Amman 11190, Jordan ، األردن  11151عمان  516553ب .ص  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: ن التبليغ عنوا

    تشمل احلماية اللون االحمر واالصفر والبني واالبيض 

 

 (  6  )  
 

  Trade Mark No.: 21819  11015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 08/11/2012  10/11/1111: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : اجل  من
والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة 
، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلرد ل 

 لبهارات، الثلج ، ا( التوابل)واخلل الصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: EL AROSA TEA COMPANY هركة هاي العروسة : بأسم 

 –النزهـة  –ش عبد الغفار نور محمد من محمد فريـد 1 :العنوان 
 جمهورية مصر العربية  -القاهرة  –مصر اجلديدة 

Address: 2 Abdel Ghaffar Noor Mohammad St. From 
Mohammad Farid St. – El Noazaha – Heliopolis – Cairo 
– Egypt  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  7  )  
 

  Trade Mark No.: 21960  11561 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/12/2012  14/11/1111: التاري  

  In Respect of: Tea, Iced tea, tea-based beverages مشروبات أساسها الشاي , هاي مثلج, هاي: من اجل 

  In the name of: EL AROSA TEA COMPANY هركة هاي العروسة : بأسم 

 –النزهـة  –ش عبد الغفار نور محمد من محمد فريـد 1 :العنوان 
 لعربية جمهورية مصر ا -القاهرة  –مصر اجلديدة 

Address: 2 Abdel Ghaffar Noor Mohammad St. From 
Mohammad Farid St. – El Noazaha – Heliopolis – Cairo 
– Egypt  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

اية ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلم: مالحظة 
والرسومات الوصفية ذات  teaاملطلق باستخدام كلمة 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  8  )  
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  Trade Mark No.: 22026  11116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 24  14 :في الصنف 

  Date: 17/12/2012  12/11/1111: التاري  

ر الواردة في فئات منسوجات ومنتجات النسيج غي: من اجل 
 اغطية الفراش واملوائد ,اخرى 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bedcover table covers  

  In the name of: sharekt elegant home هركة اجلنت هوم العادية العامة : بأسم 

  Address: nablus share beit eba هارع بيت ايبا _نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus share beit eba هارع بيت ايبا _نابلس: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 .  ل عن العالمة واألرقام ذات االستخدام العام مبعز

   

 

 (  9  )  

NURTURE YOUR LIFE 
 

  Trade Mark No.: 22216  11116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 27/01/2013  12/11/1113: التاري  

املشروبات، وباالخص مياه الشرب واملياه املنكهة : من اجل 
من املشروبات غير الكحولية، واملعدنية واملياه الغازية، وغيرها 

وباألخص املشروبات الغازية وهي مشروبات الطاقة واملشروبات 
الرياضية؛ مشروبات الفواكه والعصائر؛ عصائر الفواكه املركزة 
واملساحيق لصنع املشروبات، وباألخص املياه املنكهة وهي 

املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة . املعدنية والغازية
 . ت الرياضية ومشروبات الفاكهة والعصائر واملشروبا

In Respect of: Beverages, namely drinking waters, 
flavored waters, mineral and aerated waters; and 
other non-alcoholic beverages, namely soft drinks, 
energy drinks and sports drinks; fruit drinks and 
juices; syrups, concentrates and powders for making 
beverages, namely flavored waters, mineral and 
aerated waters Soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, fruit drinks and juices.  

  In the name of: The Coca-Cola Company ذا كوكاكوال كومباني : بأسم 

ونتيد ستيتس  31313جي ايه , ال بالزا اتالنتا وان كوكاكو :العنوان 
 اوف امريكا 

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA30313 
United States of America  

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  10  )  
 

  Trade Mark No.: 23094  13154 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 16/06/2013  16/16/1113: التاري  

، الصابون، (لليدين واجلسم والوجه)الكرميات عموما : من اجل 
  3في الفئة ( كوزمتيك)املستحضرات التجميلية 

In Respect of: All kinds of creams (hands, body and 
face); soaps, cosmetics in class 3.  

  .In the name of: Soparco S.A.R.L م .م.سوباركو ش: بأسم 

-16. ب.بناية أيوب، ص-بيروت هارع فرن احلايك-االهرفية :العنوان 
 بيروت، لبنان  6112

Address: Achrafieh- Beirut, Furn Al-Hayek St. Ayoub 
Bldg., P.O.Box: 16-6027, Beirut, Lebanon  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  11  )  
 

  Trade Mark No.: 23311  13311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 31/07/2013  31/12/1113: التاري  

  In Respect of: canned meat tuna tomato معلبات مشكلة وصلصة بندورة حلوم معلبة : من اجل 

 In the name of: sharikat bluesky lilmawad aghzaeyeh مواد الغذائية والتموينية وجتارتها هركة بلو سكاي لل: بأسم 
waltamweneyeh wategaratoha  

  Address: alkhalil  1133125اخلليل ام الدالية ت  :العنوان 

  Address for Services :  alkhalil  1133125اخلليل ام الدالية ت : عنوان التبليغ 
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 (  12  )  
 

 

  Trade Mark No.: 23479  13425 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 02/09/2013  11/15/1113: التاري  

  In Respect of: shoes االحذية اجللدية : من اجل 

 In the name of: sharikat kamel le sinat al ahthiah wa هركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار : بأسم 
astethmar  

  Address: ALKHALIL - KAIZOON- TEL 2220202  1111111تلفون  -قيزون  -اخلليل :العنوان 

  1111111تلفون  -قيزون  -اخلليل: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALKHALIL - KAIZOON- TEL 
2220202  

 

 (  13  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 23561  13561 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 22/09/2013  11/15/1113: التاري  

مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها من املواد : من اجل 
املستخدمة لغسل املالبس، مواد التنظيف، مواد التلميع، بودرة 
 مطهرة ومستحضرات كاهط وإزالة، الصابون، العطور، الزيوت
العطرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات للشعر، 

 . مستحضرات العناية باالسنان

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices.  

 In the name of: The Gillette Company (a Delaware (. ا ديالوير كربوريشني ) ذا جيليت كومباني : بأسم 
Corporation).  

ــه  :العنــوان  ــارو، بوســطن، أم إي ــات 11112وان جيليــت ب ، الوالي
 . املتحدة االمريكية

Address: One Gillette Park, Boston, MA 02127, USA.  

   : Address for Services . 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
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 (  14  )  
 

  Trade Mark No.: 24356  14356 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 24/02/2014  14/11/1114: التاري  

األعما ل ؛ إدارة األنشطة  خدمات الدعاية واعإعالن ؛ ادارة: من اجل 
 التجارية ؛ األعما ل املكتبية 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

 In the name of: Zohoor Al–Reef Trading Limited ( ذات مسؤولية محدودة)هركة زهور الريف التجارية : بأسم 
Company  

 Address: P.O. Box: 614, Al Khobar 31952, Saudi اململكة العربية السعودية , 31551اخلبر , 614ص ب  :العنوان 
Arabia  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  15  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 24358  14350 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 24/02/2014  14/11/1114: التاري  

خدمات الدعاية واعإعالن ؛ ادارة األعما ل ؛ إدارة األنشطة : من اجل 
 التجارية ؛ األعما ل املكتبية 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

 In the name of: Zohoor Al–Reef Trading Limited ( ذات مسؤولية محدودة)هركة زهور الريف التجارية : بأسم 
Company  

 Address: P.O. Box: 614, Al Khobar 31952, Saudi اململكة العربية السعودية , 31551اخلبر , 614ص ب  :العنوان 
Arabia  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  16  )  
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  Trade Mark No.: 24544  14544 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 24  14 :في الصنف 

  Date: 23/03/2014  13/13/1114: التاري  

املنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات : من اجل 
 اغطية الفراش واملوائد  ,اخرى 

In Respect of: Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed and table covers  

 " In the name of: EMAD " MOUHAMED MARWAN عبد العزيز نابلسي " محمد مروان "عماد : بأسم 
ABED ALAZEEZ NABOLSI  

 Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENAIA POPBX  141ص ب . صناعية نابلس املنطقة ال :العنوان 
141  

  141ص ب . نابلس املنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  NABLUS - ALMANTEQA 
ALSENAIA POPBX 141  

 

 (  17  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 24935  14535 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/05/2014  11/15/1114: التاري  

  In Respect of: Rice; Rice products منتجات االرز , االرز: من اجل 

  In the name of: KRBL Limited كي ار بي ا ل ليمتد : بأسم 

  Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, India الهند , 116 111 –ديلهي , الهور غيت, 5151 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  18  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 24127  14112 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/01/2014  15/11/1114: التاري  

 In Respect of: Chocolate, non-medicatedالشوكوالته، احللويات الغير طبية، وخاصًة حلوى : اجل من 
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الشوكوالته؛ حلويات السكر؛ البسكويت، والبسكويت الرقيق 
الهش والكعك واملعجنات ومنتجات األفران والعجني؛ الثلوج 
الصاحلة لألكل، حتديدًا منتجات املثلجات واحللويات اجملمدة 

تة رخوة سهلة املد واحللوى؛ احللويات املثلجة واحللوى، هوكوال
 . على اخلبز

confectionery, in particular chocolate confectionery; 
sugar confectionery; biscuits, wafers, cakes, pastries, 
baked and dough products; edible ices, namely ice 
cream products, frozen confectionery and desserts; 
chilled confectionery and desserts; chocolate spreads.  

  In the name of: Cadbury UK Limited كادبوري يوكاي ليمتد : بأسم 

، بورنفيللي الين ، برونفيللي ، برميينغهـام ،  11ب . ص  :العنوان 
 أ ل يو ، اململكة املتحدة  1 31بي

Address: PO BOX 12, Bournville Lane, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU. United Kingdom  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 األرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة الوصفية و

   

 

 (  19  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25128  15110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 24/06/2014  14/16/1114: التاري  

  In Respect of: Pasta , Vermicelli هعيرية , معكرونة : من اجل 

  In the name of: Shareket Bedia Mol Liltijarah ركة بديا مو ل للتجارة ه: بأسم 

  Address: Salfet –Bedia –Main street الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت  :العنوان 

عمارة املو ل –الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت : عنوان التبليغ 
  15-1551162هاتف رقم /

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : ظة مالح
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  20  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25129  15115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 24/06/2014  14/16/1114:  التاري 

  In Respect of: Pasta , Vermicelli هعيرية , معكرونة : من اجل 

  In the name of: Shareket Bedia Mol Liltijarah هركة بديا مو ل للتجارة : بأسم 

  Address: Salfet –Bedia –Main street الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت  :العنوان 

عمارة املو ل –الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت : ن التبليغ عنوا
  15-1551162هاتف رقم /

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  21  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25130  15131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 24/06/2014  14/16/1114: التاري  

  In Respect of: TOMATO , PUREE معجون البندورة , البندورة : من اجل 
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  In the name of: Shareket Bedia Mol Liltijarah هركة بديا مو ل للتجارة : بأسم 

  Address: Salfet –Bedia –Main street الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت  :العنوان 

عمارة املو ل –الشارع الرئيسي –بديا –سلفيت : عنوان التبليغ 
  15-1551162هاتف رقم /

Address for Services :   

حق احلماية ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  22  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25233  15133 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 14/07/2014  14/12/1114: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد املستخدمة لغسيل املالبس، ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والفرو والصقل والكشط وإزالة األوساخ، ومواد إزالة 

الروائح العطرية، . الصابون بأنواعه، وبرش الصابون. الشحوم
؛ مواد التجميل والتزيني(. الطيارة)والزيوت األساسية 

مستحضرات العناية بالشعر؛ معاجني احلالقة؛ الشامبو؛ 
مستحضرات العناية الشخصية؛ كافة أنواع املنظفات 

 وامللمعات؛ معاجيني األسنان ومواد تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics and makeup, 
hair care preparations; shaving creams; shampoo; 
personal care preparations; all kind of cleaner and 
polishing; dentifrices  

هركة معامل سوان للعطور ومستحضرات التجميل : بأسم 
 م .خ.م

In the name of: Swan Factors Company for 
Perfumery and Cosmetics  

  Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza هارع القنا ل، الرما ل، غزة  :العنوان 

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : ظة مالح
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعز ل 

 عن العالمة 

   

 

 (  23  )  
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  Trade Mark No.: 25239  15135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 14/07/2014  14/12/1114: التاري  

  In Respect of: hair color صبغة هعر : من اجل 

هركة معامل سوان للعطور ومستحضرات التجميل : بأسم 
 م .خ.م

In the name of: Swan Factors Company for 
Perfumery and Cosmetics  

  Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza هارع القنا ل، الرما ل، غزة  :العنوان 

   : Address for Services بيت حلم : ان التبليغ عنو

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  24  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25240  15141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 14/07/2014  14/12/1114: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد املستخدمة لغسيل املالبس، ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والفرو والصقل والكشط وإزالة األوساخ، ومواد إزالة 

الروائح العطرية، . بون بأنواعه، وبرش الصابونالصا. الشحوم
مواد التجميل والتزيني؛ (. الطيارة)والزيوت األساسية 

مستحضرات العناية بالشعر؛ معاجني احلالقة؛ الشامبو؛ 
مستحضرات العناية الشخصية؛ كافة أنواع املنظفات 

 وامللمعات؛ معاجيني األسنان ومواد تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics and makeup, 
hair care preparations; shaving creams; shampoo; 
personal care preparations; all kind of cleaner and 
polishing; dentifrices  

هركة معامل سوان للعطور ومستحضرات التجميل : بأسم 
 م .خ.م

In the name of: Swan Factors Company for 
Perfumery and Cosmetics  

  Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza هارع القنا ل، الرما ل، غزة  :العنوان 

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : ظة مالح
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعز ل 

 عن العالمة 
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 (  25  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25278  15120 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 22/07/2014  11/12/1114: التاري  

  In Respect of: Tractors جرارات : من اجل 

  In the name of: Argo Tractors Spa آرجو تراكتورز : بأسم 

  Address: Via Matteotti 7 42042 Fabbrico (RE) Italy ايطالي  –فابريكو  41141 2فيا ماتيوتي  :العنوان 

 يطالي ا –فابريكو  41141 2فيا ماتيوتي : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Via Matteotti 7 42042 
Fabbrico (RE) Italy  

 

 (  26  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 25330  15331 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 07/08/2014  12/10/1114: التاري  

دارة األعما ل خدمات الدعاية واالعالن خدمات النصائح عإ: من اجل 
خدمات متاجر البيع , خدمات تسيير هؤون األعما ل التجارية , 

بالتجزئة التي تعرض املالبس والبسة القدم واغطية الراس و 
اكسسوارات املالبس واحلقائب واجللود املدبوغة واجللود املقلدة 
والنظارات الشمسية واجملوهرات وزينة الشعر ومستحضرات 

ينة والعطور ومزيالت الروائح الكريهة التجميل ومستحضرات الز
 ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات احلالقة 

In Respect of: Advertising, advisory services for 
business management, business Administration, 
office functions, retail store services featuring 
clothing, footwear, head wear, clothing accessories , 
bags, leather imitation leather, sunglasses and 
eyeglasses, jewelry hair ornaments, cosmetic, 
toiletries, fragrances for personal use, deodorants  

 In the name of: MOHAMMED HASHIM MOHAMMED محمد هاهم محمد مناصره : بأسم 
MANASRAH  

  Address: Ramallah – al mahatta al marakazyz الطابق االرضي  –احملطة املركزية  –رام اهلل  :عنوان ال

 الطابق االرضي  –احملطة املركزية  –رام اهلل : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah – al mahatta al 
marakazyz  
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 (  27  )  
 

  Trade Mark No.: 25610  15611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/09/2014  11/15/1114: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 
والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملستحضرات 
ى املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللو

املثلجة ، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، 
 ، البهارات، الثلج ( التوابل)امللح واخلرد ل واخلل الصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: The Saudi Jordanian Industrial . م.م.الشركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ: بأسم 
Development Co. L.L.C.  

القسطل بجانب بوابة الشحن اجلوي , االردن –مان ع :العنوان 
 ( 11511)سحاب  165. ب.ص

Address: Amman - Jordan, Al-Qastal P.O Box 165 
(Sahab)  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

 

Address for Services :   

 

 (  28  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 25613  15613 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 21/09/2014  11/15/1114: التاري  

بدائل التبغ , منتجات التبغ, التبغ املصنع او غير املصنع: من اجل 
, السيجارو ل, السجائر, ليست لالغراض الطبية او العالجية

فالتر , انابيب السجائر, االت يدوية لصنع السجائر, السيجار
السجائر , الكبريت وادوات املدخنني, اوراق السجائر, السجائر

 سوائل للسجائر االلكترونية , االلكترونية

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 
machines for making cigarettes; cigarette tubes; 
cigarette filters; cigarette papers; matches and 
smokers' articles; electronic cigarettes; liquids for 
electronic cigarettes  
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نداستريا ل ديس اكسبلويتيشني ا‘سوسايتي ناهيونا ل دي: بأسم 
 اس ايه اس يو ,تاباكس ايت الوميتيس

In the name of: Societe Nationale d'Exploitation 
Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU  

 Address: 143 boulevard Romain Rolland, Paris فرنسا , 25114باريس , بوليفارد روماين روالند 143 :العنوان 
75014, France  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  29  )  
 

  Trade Mark No.: 25644  15644 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 25/09/2014  15/15/1114: التاري  

مبا في ذلك ( طة أي وسيلةبواس)خدمات البيع بالتجزئة : من اجل 
البيع بالتجزئة للمالبس وأغطية الرأس ولباس القدم ومالبس 
العروس والزفاف، مالبس احلجاب وأغطية الرأس، العباءات، عباءات 

 . ومالبس احلفالت؛ خدمات الدعاية واعإعالن والتسويق والترويج

In Respect of: Class 35: Retailing services (by any 
means) including the retailing of clothing, headgear 
and footwear, including bridal wear, wedding 
gowns, veils and headwear, gowns, prom gowns 
and dresses; advertising; marketing and 
promotional services  

  In the name of: Maggie Sottero Designs LLC ماجي سوتيرو ديزاينز إ ل إ ل سي : بأسم 

ويســت ســولت الو ســيتي يوتــاه  1121ســاو   1311 :العنــوان 
 الواليات املتحدة األمريكية  04115

Address: 2300 South 1070 West Salt Lake CityUtah 
84119 United States of America  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  30  )  

HUSSAM HABEBAH 

 

  Trade Mark No.: 25899  15055 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/11/2014  13/11/1114: التاري  

النب والشاي والسكر واألرز والتابيوكا والساجور، النب : من اجل 
اخلبز  –ملستحضرات املصنوعة من احلبوبالصناعي ، الدقيق وا
واحللويات املثلجه واحللويات ، عسل النحل  –والفطائر واحللويات

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
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والعسل االسود ، اخلميرة ومسحوق اخلبيز ، امللح واخلرد ل، اخلل ، 
 . ، البهارات ،الثلج( التوابل ) الصلصات

confectionery,ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: HUSAM MOHAMAD FATHE AMEN حسام محمد فتحي امني حبيبه : بأسم 
HABEBEH  

  Address: NABLUS - JAWWAL : 0599383841  1555303041: جوا ل  -نابلس  :العنوان 

: جوا ل  -عمارة غزا ل  -ش سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
1555303041  

Address for Services :   

يتم قبو ل الطلب بشرط استخدام العالمة في : مالحظة 
 . ل بها وبنفس نوع اخلط واحلجمالشكل املسج

   

 

 (  31  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 25928  15510 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 18/11/2014  10/11/1114: التاري  

  In Respect of: Scientific, nautical معدات الهاتف اخللوي : من اجل 

  In the name of: NATHME FAYEZ NATHME SHAMI هامي نظمي فايز نظمي : بأسم 

 - Address: NABLUS - SHARE' OMAR AL MOKHTAR  1555321444: تلفون  -هارع اخملتار  -نابلس  :العنوان 
TEL : 0599371444  

 Address for Services :  NABLUS - SHARE' OMAR AL  1555321444: تلفون  -هارع اخملتار  -نابلس : عنوان التبليغ 
MOKHTAR - TEL : 0599371444  

 

 (  32  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26187  16102 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 29/12/2014  15/11/1114: التاري  

 In Respect of: Services for providing food, drink and خدمات توفير األطعمة واملشروبات واعإيواء املؤقت : من اجل 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   19  
  

 

temporary accommodation  

  In the name of: Yasser Omer Saleem Nazzal ياسر عمر سليم نزا ل : بأسم 

رام اهلل التحتــا، هــارع الســهل مقابــل مدرســة  :العنــوان 
 الكاثولثيك 

Address: Ramallah, Al-Sahel st, in front of the Catholic 
School  

   : Address for Services رام اهلل، املاصيون، باديكو هاوس، الطابق الرابع : عنوان التبليغ 

 

 (  33  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26218  16110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/01/2015  11/11/1115: التاري  

والسكر واالرز والتابيكو والساغو النب والشاي والكاكاو : من اجل 
والنب االصطناعي ، الدقيق واملستحضرات املصنواعه من احلبوب 
واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة ، عسل النحل والعسل االسود، 
اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح واخلرد ل واخلل والصلصه، البهارات 

 . والتوابل ، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: SHAREKT ABU ODEH OKHWAN وان هركة ابو عودة اخ: بأسم 

  Address: P. O. BOX ; 425685 Amman 11140 , jordan االردن  11141عمان -415605: ب. ص  :العنوان 

هركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  260. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

Address for Services :   

 

 (  34  )  

FG WILSON 

  Trade Mark No.: 26291  16151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 28/01/2015  10/11/1115: التاري  

 In Respect of: Building construction; repair; installation إنشاء املباني ، اعإصالح ، خدمات التركيب أو التجميع : من اجل 
services  
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  In the name of: Caterpillar (NI) Limited ليمتد ( إن آي)كاتربيالر : بأسم 

ئى جيه، 1 41أنترمي بى تي. أولد جلينارم رود، الرني، سي أو :العنوان 
 اململكة املتحدة 

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim BT40 
1EJ, United Kingdom  

   : Address for Services بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 (  35  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26325  16315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

  In Respect of: Services for providing food and drink خدمات توفير االطعمة واملشروبات : من اجل 

هركة رائد عناب وهركاه لالستيراد والتصدير عاديه : بأسم 
 عامة 

In the name of: sharket raed enab llesterad wal tasder 
adeh ameh  

  Address: Nablus share al shwetreh هارع الشويتره  –نابلس  :العنوان 

  Address for Services :  Nablus share al shwetreh هارع الشويتره  –نابلس : عنوان التبليغ 

 

 (  36  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26326  16316 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وحيوانات وطيور : من اجل 
واكه واخلضروات احملفوظة الصيد، مستخرجات اللحوم، الف

فاكهة )واجملففة واملطهية، الهالميات، املربيات، الكومبوت 
، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت (مطبوخة بالسكر

 . والشحوم الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats.  
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  In the name of: The Quaker Oats Company ذا كويكر اوتس كومباني : بأسم 

،  61661ويست مـونروي سـتريت ،هـيكاغو ، آي أ ل  555 :العنوان 
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, 
USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  37  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26327  16312 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وحيوانات وطيور : ن اجل م
الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه واخلضروات احملفوظة 

فاكهة )واجملففة واملطهية، الهالميات، املربيات، الكومبوت 
، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت (مطبوخة بالسكر

 . والشحوم الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats.  

  In the name of: The Quaker Oats Company ذا كويكر اوتس كومباني : بأسم 

،  61661ويست مـونروي سـتريت ،هـيكاغو ، آي أ ل  555 :العنوان 
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, 
USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

والبرتقالي العالمة تشتمل على االلوان االحمر واالسود : مالحظة 
 . واالبيض 

   

 

 (  38  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26328  16310 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، : من اجل 
رات املصنوعة من احلبوب، النب اعإصطناعي، الدقيق واملستحض

اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، عسل النحل والعسل األسود، 
، امللح، اخلرد ل، اخلل، الصلصات (بيكن باودر)اخلميرة، مسحوق اخلبز 

 . ، التوابل، الثلج (توابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice .  

  In the name of: The Quaker Oats Company ذا كويكر اوتس كومباني : بأسم 

،  61661ويست مـونروي سـتريت ،هـيكاغو ، آي أ ل  555 :عنوان ال
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, 
USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

واالسود والبرتقالي  العالمة تشتمل على االلوان االحمر: مالحظة 
 . واالبيض 

   

 

 (  39  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26329  16315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وحيوانات وطيور : من اجل 
ه واخلضروات احملفوظة الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواك

فاكهة )واجملففة واملطهية، الهالميات، املربيات، الكومبوت 
، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت (مطبوخة بالسكر

 . والشحوم الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats.  

  In the name of: The Quaker Oats Company ذا كويكر اوتس كومباني : بأسم 

،  61661ويست مـونروي سـتريت ،هـيكاغو ، آي أ ل  555 :العنوان 
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, 
USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  40  )  
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  Trade Mark No.: 26330  16331 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 03/02/2015  13/11/1115: التاري  

النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، : من اجل 
النب اعإصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، 
اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، عسل النحل والعسل األسود، 

، امللح، اخلرد ل، اخلل، الصلصات (بيكن باودر)اخلميرة، مسحوق اخلبز 
 . وابل، الثلج ، الت(توابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice .  

  In the name of: The Quaker Oats Company ذا كويكر اوتس كومباني : بأسم 

،  61661ويست مـونروي سـتريت ،هـيكاغو ، آي أ ل  555 :العنوان 
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, 
USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  41  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26346  16346 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم اللحم، فواكه 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 . ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

   : Address for Services فلسطني  -نابلس 115ب .ص: وان التبليغ عن

 

 (  42  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26347  16342 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛: من اجل 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ 
اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ اخلميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 

 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa,rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  43  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26358  16350 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 . ات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكلومنتج

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats  

  In the name of: Afia International Company املية هركة عافية الع: بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  44  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26359  16355 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ 

ائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ عسل النحل والعسل اخلبز والفط
األسود؛ اخلميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 

 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia السعودية ،اململكة العربية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  45  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26364  16364 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 . ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  46  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26366  16366 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ 
اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ عسل النحل والعسل 

اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات األسود؛ اخلميرة ومسحوق 
 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: بليغ عنوان الت
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  47  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26370  16321 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

ه األعما ل وتفعيل خدمات الدعاية واعإعالن وإدارة وتوجي: من اجل 
 . النشاط املكتبي

In Respect of: Advertising business management, 
business administration office functions  

  In the name of: WIKO FZE وايكو م م ح : بأسم 

 Address: P.O. BOX. 372035, DUBAI – UNITED ARAB . دبي االمارات العربية املتحدة 321135. ب.ص :العنوان 
EMIRATES  

   : Address for Services نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  48  )  
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  Trade Mark No.: 26371  16321 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 42  41 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم : من اجل 
املتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحا  الصناعية، خدمات 

 طوير عتاد وبرامج احلاسوب، تصميم وت

In Respect of: scientific and technological services and 
research and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software.  

  In the name of: WIKO FZE وايكو م م ح : بأسم 

 Address: P.O. BOX. 372035, DUBAI – UNITED ARAB . دبي االمارات العربية املتحدة 321135. ب.ص :العنوان 
EMIRATES  

   : Address for Services نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
ملطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات احلماية ا

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (45  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26372  16321 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

لتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة التعليم وا: من اجل 
 الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education; providing of training; 
Entertainment; sporting and ultural activities.  

  In the name of: WIKO FZE وايكو م م ح : بأسم 

 Address: P.O. BOX. 372035, DUBAI – UNITED ARAB . دبي االمارات العربية املتحدة 321135. ب.ص :العنوان 
EMIRATES  

   : Address for Services نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 ام العام مبعز ل عن العالمة الوصفية واألرقام ذات االستخد
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 (  50  )  
 

  Trade Mark No.: 26382  16301 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

املساحات )الدعاية واعإعالن، ، إعالنات البريد املباهرة : من اجل 
، خدمات تسجيل (لعيناتاعإعالنية، النشرات، املطبوعات، ا

االهتراكات باجلرائد لآلخرين، ، احملاسبة، اعادة اصدار الوثائق، 
وكاالت تعيني املوظفني، اعإدارة احملوسبة، تنظيم املعارض لألهداف 
التجارية واعإعالنية، إعالنات الشبكة اعإلكترونية، تأجير االوقات 

وص الزمنيه لإلعالنات بكل وسائل االتصاالت، نشر النص
الدعائية، تأجير املساحات اعإعالنية، نشر الدعايات ، العالقات 
العامة، خدمات البيع بالتجزئة في األسواق الكبيرة و الضخمة 
مثل املنتجات ذات الوسائط املتعددة واحلواسيب واألدوات 
السمعية والبصرية والهواتف واملوسيقى والتصوير واملطبوعات 

والكتب واملنتجات للنشاطات ( ةالقرطاسي)واألدوات املكتبية 
الفنية والثقافية واأللعاب واللعب واألدوات الرياضية وادوات 

داخلي )الصاالت الرياضية وادوات الصيانة وديكور املناز ل والترميم 
ومنتجات احلدائق والبستنة والنشاطات اخلارجية ( وخارجي

تأثيث ومنتجات ال( الصغيرة والكبيرة)ومنتجات األدوات املنزلية 
ومنتحات اعإضاءة واألواني واألوعية ( لداخل وخارج املناز ل)

لالستعما ل املنزلي واملطاب  والبياضات واألقمشة واملالبس 
ومنتجات األجهزة وأدوات االستعما ل الشخصي و العدد 
واملنتجات للسيارات والدراجات ومنتجات للمالبس ومالبس 

نتجات الغذائية القدم ومالبس الرأس واالمتعة واجللد وامل
واملشروبات ومستحضرات الصحة واجلما ل وادوات ترفيه االطفا ل 
واملنتجات الصيدالنية واجملوهرات وأدوات قياس الوقت واملنتجات 
احليوانية و عرض البضائع على وسائل االعالم الغراض البيع 

 بالتجزئة، ما عدا ادارة االعما ل واملهمات املكتبية 

In Respect of: Advertising;; direct mail advertising 
(advertising space, prospectuses, printed matter, 
samples); newspaper subscription services for others; 
consultancy; accounting, document reproduction, 
employment agencies, computerized file management, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, on-line advertising on a computer network, 
rental of advertising time on all means of communication, 
publication of publicity texts, rental of advertising space, 
dissemination of advertisements, public relations; retails 
services provided in supermarkets or hypermarkets such 
as multimedia products, computers, audio-visual 
instruments, telephones, music and photography, printed 
matter, office requisites (stationery), books and products 
for artistic and cultural activities, games and playthings, 
sporting articles, gyms articles, maintenance products, 
renovation and house decoration (interior and exterior), 
garden products, horticulture products and outdoor 
activities, products of household appliances (small and 
bulk), products of furnishing (interior and exterior of 
house), lighting products, utensils and containers for 
household use or kitchen, linens, fabrics and textiles, 
hardware products, personal use articles, tools, products 
for cars and cycles, products for clothes, footwear, 
headgear, luggage, leather, food products and beverages, 
sanitary and beauty preparations, articles of child welfare, 
pharmaceutical products, jewelry, horological instruments, 
animal products presentation of goods on communication 
media, for retail purposes ; sales promotion for others.  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   
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 (  51  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26390  16351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

 اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات: من اجل 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 . ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  52  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26391  16351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

لكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ القهوة والشاي وا: من اجل 
التابيوكا والساغو؛ ؛ اخلبز والفطائر احللويات؛ احللويات املثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ اخلميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ 

؛ البهارات؛ الثلج ما عدا الطحني (التوابل)اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 
 والسميد 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice, except flour and 
semolina.  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   
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 (  53  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26396  16356 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 . نتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكلوم

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

  In the name of: Afia International Company العاملية هركة عافية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  54  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26397  16352 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 
التابيوكا والساغو؛ ؛ اخلبز والفطائر احللويات؛ احللويات املثلجة؛ 

النحل والعسل األسود؛ اخلميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ عسل 
؛ البهارات؛ الثلج ما عدا الطحني (التوابل)اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 

 والسميد 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice, except flour and 
semolina.  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia ،اململكة العربية السعودية 11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   
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 (  55  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26403  16413 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/02/2015  14/11/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : اجل  من
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)
 ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

  In the name of: Afia International Company هركة عافية العاملية : بأسم 

  Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi Arabia سعودية ،اململكة العربية ال11422، جدة 31435ب .ص :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  56  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26430  16431 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/02/2015  10/11/1115: التاري  

مستحضرات صيدالنيه وبيطريه ، مستحضرات : من اجل 
صحيه لعايات طبيه ، مواد حمية معدة لالستعما ل الطبي 
واغذية للرضع واالطفا ل ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو 

مستحضرات البادة / االسنان وهمع طب االسنان ، مطهرالت 
 . فطريات وموبيدات اعشاب احلشرات واحليوانات الضارة ، مبيدات 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters,materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax;disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides,herbicides  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

: جوا ل  -عمارة غزا ل  -ش سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
1555303041  

Address for Services :   
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 (  57  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26484  16404 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 19/02/2015  15/11/1115: التاري  

 In Respect of: PAPERS , TISSUE PAPER , PAPER TOWELS ارم احمل, املناديل الورقية , والورق الصحي , الورق : من اجل 
, TISUES  

 In the name of: SHREKAT TANGO ALSENAIAH هركة تاجنو التجارية الصناعية ع ع : بأسم 
ALTEJARIAH  

 -قـرب بـرج االتصـاالت  -ضاحية االقباط  -عمارة تاجنو  :العنوان 
 الرام  -هارع املطعام 

Address: AMARET TANGO - DAHIAT ALAQBAT - QORP 
BORJ ALETESALAT - SHAREA ALMETAAM - ALRAM  

قرب برج  -ضاحية االقباط  -عمارة تاجنو : عنوان التبليغ 
 الرام  -هارع املطعام  -االتصاالت 

 

Address for Services :  AMARET TANGO - DAHIAT 
ALAQBAT - QORP BORJ ALETESALAT - SHAREA 
ALMETAAM - ALRAM  

 

 (  58  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26499  16455 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 23/02/2015  13/11/1115: التاري  

  In Respect of: Chocolate الشوكوالته : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT ALHIJAZ LIL SHOKOLATAH هركة احلجاز للشوكوالته مساهمة خصوصية : بأسم 
MOSAHMA KOSOOSIEA  

  Address: TUIKAREM ANABTA O.P BOX 78  20ب .طولكرم عنبتا ص :العنوان 

  Address for Services :  TUIKAREM ANABTA O.P BOX 78  20ب .طولكرم عنبتا ص: عنوان التبليغ 
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 (  59  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26555  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 02/03/2015  11/13/1115: التاري  

مركبات العقاقير املكونة من مركبات بوليمرية : من اجل 
لتسهيل تركيب املواد الصيدالنية لعالج بقع االستسقاء 
 وامراض االستسقاء وامراض الشبكية والزرق وحساسية العني 

In Respect of: Drug delivery agents consisting of polymer 
compounds that facilitate the delivery of pharmaceuticals 
for the treatment of macular edema, macular disease, 
retinal disease, glaucoma, and ocular allergy  

 In the name of: Alimera Sciences, Inc. (Corporation of ( هركة من ديالوير)انك , اليميرا ساينسيز: بأسم 
Delaware)  

جورجيـا , الفاريتـا, 151سـويت , ويندوارد باركويه 6111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 31115

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia 30005, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  60  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26556  16556 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 10  11 :في الصنف 

  Date: 02/03/2015  11/13/1115: التاري  

 In Respect of: Sustained drug delivery systems for ocular انظمة اعطاء عقاقير العيون : من اجل 
drugs  

 In the name of: Alimera Sciences, Inc. (Corporation of ( هركة من ديالوير)انك , اليميرا ساينسيز: بأسم 
Delaware)  

جورجيـا , الفاريتـا, 151سـويت , ويندوارد باركويه 6111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 31115

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia 30005, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 26557  16552 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 02/03/2015  11/13/1115: تاري  ال

مركبات العقاقير املكونة من مركبات بوليمرية : من اجل 
لتسهيل تركيب املواد الصيدالنية لعالج بقع االستسقاء 
 وامراض االستسقاء وامراض الشبكية والزرق وحساسية العني 

In Respect of: Drug delivery agents consisting of polymer 
compounds that facilitate the delivery of pharmaceuticals 
for the treatment of macular edema, macular disease, 
retinal disease, glaucoma, and ocular allergy  

 In the name of: Alimera Sciences, Inc. (Corporation of ( هركة من ديالوير)انك , اليميرا ساينسيز: بأسم 
Delaware)  

جورجيـا , الفاريتـا, 151سـويت , ويندوارد باركويه 6111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 31115

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia 30005, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  62  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26558  16550 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 10  11 :في الصنف 

  Date: 02/03/2015  11/13/1115: التاري  

 In Respect of: Sustained drug delivery systems for ocular انظمة اعطاء عقاقير العيون : من اجل 
drugs  

 In the name of: Alimera Sciences, Inc. (Corporation of ( هركة من ديالوير)انك , اليميرا ساينسيز: أسم ب
Delaware)  

جورجيـا , الفاريتـا, 151سـويت , ويندوارد باركويه 6111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 31115

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia 30005, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 26561  16561 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 03/03/2015  13/13/1115: التاري  

ابون ومواد عطرية، زيوت عطرية و مزيالت الرائحة ص: من اجل 
لالستخدام الشخصي و مستحضرات التجميل في منتجات 
معينة لتطهير وغسل الوجه مبا في ذلك كرميات التطهير و 
حليب منظف و املوس و جيل و مصل و حلو ل منشط لطيف و 
أقنعة ومستحضر لتنقية و دعك الوجه و مرطبات اجللد و 

ات و مبيضات و إعادة بناء وإصالح املنتجات مبا مرطبات و مغدي
في ذلك الكرميات و املوس و جل االستحمام،أمصا ل مكثفة و 

و زيوت و أقنعة وأكوا املعادن من ( لوهن)مواد حشو، غسو ل 
املنتجعات واحلمامات احلرارية و منتجات مضادة للشيخوخة مبا 

ة و مواد فيها الكرميات و املوس و جل االستحمام،أمصا ل مكثف
و زيوت املوس و جل االستحمام،أمصا ل ( لوهن)حشو، غسو ل 

و زيوت ومستحضرات ( لوهن)مكثفة و مواد حشو، غسو ل 
لتعزيز البشرة مبا فيها كرميات لتعزيز الوج مبا فيها أمصا ل ، 

و زيوت و أقنعة ( لوهن)أمصا ل مكثفة و مواد حشو، غسو ل 
رارية ، مستحضرات وأكوا املعادن من املنتجعات واحلمامات احل

للبشرة احلساسة مبا فيها أمصا ل مكثفة و مواد حشو، غسو ل 
و زيوت و أقنعة وأكوا املعادن من املنتجعات واحلمامات ( لوهن)

احلرارية و مستحضرات جتميلية مبا فيها االقنعة و االمصا ل و 
و جيل و مرهم عطري و بي إتش لوهن متوازن ( لوهن)غسو ل 

تحضرات لتنقية و نظافة اجلسم مبا للبشرة النجسة و مس
و زيوت و رذاذات و حمامات معدنية ( لوهن)فيها الدعك و غسو ل 

ماحلة و جيل االستحمام ، مستحضرات التخسيس مبا فيها 
قطرات التخسيس و الكرميات و مستحضرات مضادة 
للسلوليات مبا فيها صابون جيل مضادة للسلوليات و أقنعة و 

ليك و االمصا ل و سوائل لتنغيم اجللد و كرميات و كرميات التد
أمصا ل لتنغيم اجللد و موس لتنغيم اجللدو أقنعة يدوية و 
مطهرات اليد و كرميات اليد و الدعك وجيل ملطف للقدمني و 
أقنعة القدمني و منظفات القدمني و كرميات لدعك القدمني و 
مستحضرات نتف الشعر مبا في ذلك الشموع و الزيوت و 

ت واألمصا ل و الزيوت االساسية للوجه و العناية املستحلبا
بالبشرة و منتجات خط العني للزينة و مستحضرات املكياج و 
مكياج العني و هامبو و جيل و مرهم عطري و موس و غسو ل 

للشعر و مستحضرات هكل اعإيروسو ل لتصفيف ( لوهن)
الشعر والعناية بالشعر و طالء الشعر و مستحضرات لون 

 . ل لون الشعر و مستحضرات متويج و جتعيد دائمةالشعر و مزي

In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
deodorants for personal use, cosmetics in particular 
products for cleansing and washing the face including 
cleansing creams, cleansing milks, mousses, gels, 
serums, gentle tonic solutions, masks, scrubs and 
exfoliators; skin hydrating, moisturizing,nourishing, 
whitening, rebuilding and repairing products including 
creams, mousses, gels, shower gels, serums, intensive 
serums, fillers, lotions, oils, masks and mineralized aqua 
from spas and thermal baths; anti-age products including 
creams, mousses, gels, shower gels, serums, intensive 
serums, fillers, lotions, oils, masks and mineralized aqua 
from spas and thermal baths; preparations for firming skin, 
including face firming creams, serums, intensive serums, 
fillers, gels,lotions, oils and masks; preparations for 
sensitive skin including creams, mousses, serums, 
gels,shower gels, lotions and masks; cosmetic 
preparations including masks, serums, lotions, gels,balms 
and PH balanced lotions for impure skins; body cleansing 
and exfoliating products including scrubs, lotions, oils, 
sprays, mineral bath salts and shower gels; slimming 
preparations, including slimming drops and creams; anti-
cellulite preparations including anti-cellulite gel-soaps, 
masks,creams and massage creams and serums; skin 
toning fluids, skin toning serums, skin toning mousses; 
hand masks, hand cleansers, hand scrubs and hand 
creams; feet soothing gels, feet masks, feet cleansers, 
feet scrubs and feet creams; epilating preparations 
including waxes, oils,emulsions and serums; essentials 
oils for face and body care; eye-line products, eye make-
up removers, eye-calming lotions; sun-tanning milks, gels, 
oils and after-sun preparations (cosmetics);make-up 
preparations; shampoos, gels, mousses and balms, hair 
lotions, preparations in aerosol form for hairdressing and 
hair care, hair lacquers, hair-coloring and hair-
decolorizing preparations,permanent waving and curling 
preparations.  
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  .In the name of: ALFA PARF GROUP S.P.A أيه . يب. ألفا بارف غروب إس: بأسم 

 –( بـي أو)بولونيا  41136أي  116فيالي أنطونيو ألديني ،  :العنوان 
 إيطاليا 

Address: Viale Antonio Aldini,206 I-40136 Bologna (BO) – 
ITALY  

   : Address for Services نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 

 

 (  64  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26562  16561 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 03/03/2015  13/13/1115: التاري  

ترويج املبيعات لصالح الغير، خدمات تدبير االحتياجات : من اجل 
، دعاية [هراء سلع وخدمات تتعلق بأعما ل جتارية أخرى]لآلخرين 

عالن، عرض السلع عبر وسائل االتصاالت ألغراض البيع وإ
بالتجزئة، املساعدة في إدارة األعما ل أو التجارة، استشارات حو ل 

 . تنظيم األعما ل التجارية املتعلقة االمتياز

In Respect of: Sales promotion for others; procurement 
services for others; advertising; presentation of goods for 
retail purposes on all communication media; business or 
commercial management assistance; business advice 
and consultancy relating to franchising.  

  .In the name of: ALFA PARF GROUP S.P.A أيه . بي. ألفا بارف غروب إس: بأسم 

 –( بـي أو)بولونيا  41136أي  116ونيو ألديني ، فيالي أنط :العنوان 
 إيطاليا 

Address: Viale Antonio Aldini,206 I-40136 Bologna (BO) – 
ITALY  

 نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   

 

 (  65  )  
 

  Trade Mark No.: 26572  16521 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :لصنف في ا

  Date: 04/03/2015  14/13/1115: التاري  

  In Respect of: Gum and chewing gum اللبان و العلكة بجميع انواعهم : من اجل 
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هركة  -( ماربيال ) هركة ماربيال للصناعات الغذائية : بأسم 
 . مساهمة مصرية 

In the name of: : Marbella for Foods Industries (Marbella). 
Egyptian joint stock company.  

 –مدينـة نصـر  -احلـى العاهـر  -مساكن أطلـس  411 :العنوان 
 . جمهورية مصر العربية –القاهرة 

Address: 401 Atlas Houses - The Tenth District - Nasr 
City - Cairo - Arab Republic of Egypt.  

   : Address for Services  260. ب. عمارة جاليريا سنتر، صنابلس، : عنوان التبليغ 

 

 (  66  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26575  16525 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

مستحضرات , مستحضرات صيدالنيه وبيطريه : من اجل 
اد حميه معده لالستعما ل الطبي مو,صحيه لغايات طبيه 

مواد حشو ,لصقات ومواد ضماد , واغذيه للرضع واالطفا ل 
مستحضرات االباده ,مطهرات , االسنان وهمع طب االسنان 

 . مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب, احلشرات واحليوانات الضاره 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations: sanitary preparations for medical purposes: 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies: plasters, materials for dressings: material for 
stopping teeth , dental wax: disinfectants: preparations for 
destroying vermin: fungicides herbicides.  

  In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa elestethmar هركة صن تكس للصناعة واالستثمار : بأسم 

  Address: Nablus نابلس  :العنوان 

الطابق  –عمارة عنتر  –هارع سفيان  –نابلس : عنوان التبليغ 
 الرابع 

Address for Services :   

 

 (  67  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26577  16522 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

 ;In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extractsاحلوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد خالصات اللحم : من اجل 
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الفواكه وخضروات محفوظة ومجففة .
البيض .ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر(جيلي)هالم.ومطهوة

 . الزيوت والدهون الصاحلة لالكل.حلليب واحلليب ومنتجات ا

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats  

  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.التوزيع مهركة بالكو لالستيراد و: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

 (  68  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26578  16520 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :ف في الصن

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

االرز .القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 
والدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

عسل النحل والعسل االسود .واحللويات واحللويات املثلجة
( التوابل)ااخلرد ل واخلل والصلصات .ح اخلميرة ومسحوق اخلبيز املل.

 . الثلج.البهارات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.هركة بالكو لالستيراد والتوزيع م: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

 (  69  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26579  16525 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

واملياه الغازية وغيرها من (هراب الشعير)البيرة : من اجل 
املشروبات غير الكحوليةمشروبات مستخلصة من الفواكه 

 . عصائر الفواكه هراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروباتو

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages  
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  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.يع مهركة بالكو لالستيراد والتوز: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

 (  70  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26580  16501 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: Broadcasting Radio االذاعة بالراديو : من اجل 

 In the name of: sharekt mazzeka llbath el etha'ae wl هركة مزيكا للبث االذاعي والتلفزيوني والتربوي : بأسم 
tlfzyone wl tarbawe  

  'Address: AL-BEREH EL BALOO البالوع / البيرة  :ن العنوا

  'Address for Services :  AL-BEREH EL BALOO البالوع / البيرة : عنوان التبليغ 

 

 (  71  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26581  16501 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى غير : من اجل 
كحولية، هراب الفواكه وعصير الفواكه، الشراب احمللى 
ومستحضرات اخرى لصنع املشروبات، مياه الشرب املنكهة، 
هراب اخلضار وعصائر اخلضار، املشروبات اخلفيفة، مشروبات 

 . 31الصودا، عصير التفاح، في الصنف 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks and vegetable 
juices; soft beverages; soda beverages; ciders; in class 
32.  
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  .In the name of: JAFORA TABORI LTD . جافورا تابوري مليتد: بأسم 

ب .هركة اسـرائيلية عنوانهـا، غـاد فاينشـتاين رود، ص :العنوان 
 ، اسرائيل 26111، ريهوفوت 1341

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein Road, P.O. 
B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص:  عنوان التبليغ
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  72  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26582  16501 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

عة من املنتجات الورق والورق املقوى واالكواب املصنو: من اجل 
الورقية واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغير واردة في فئات 
أخرى، املطبوعات ، الكتب، الكتب التعليمية املساعدة، مواد 
جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق 
املستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، 

عدا ) أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية فراهي الدهان 
، مواد التغليف (عدا األجهزة)، مواد التوجيه والتدريس (األثا 

، حروف الطباعة، (غير الواردة في فئات أخرى) البالستيكية 
 (. الراسمات) الكليشيهات 

In Respect of: paper, cardboard and Cups made of paper 
products and goods made from these materials not 
included in other classes; printed matter; bookbinding 
material; books; educational helping books; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture) instructional and 
teaching material ( except apparatus) plastic materials 
for packaging ( not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks.  

  .In the name of: Murad Muhammad Ahmad ja’as . مراد محمد أحمد جعص: بأسم 

  .Address: Palestine- Ramallah . رام اهلل –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  73  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26583  16503 :ة رقم العالمة التجاري
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  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 05/03/2015  15/13/1115: التاري  

 In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion by املركبات وأجهزة النقل البري أو اجلوي أو املائي : من اجل 
land, air or water.  

 In the name of: Sharekat Doosan Corproration Industrial سان كوربوريشني اندستريا ل فيهايكل بي جي هركة دو: بأسم 
Vehicles BG  

جـي اي جوانـك كـو  6ايوجليرو  10-11اف دوسان تور  11 :العنوان 
 كوريا  111-231سيو ل 

Address: 22F DOOSAN TOWER 18-22 EULJIRO -6GA 
JUNG -GU SEOUL 100-730 KOREA  

جي اي جوانك  6ايوجليرو  10-11اف دوسان تور  11: عنوان التبليغ 
 كوريا  111-231كو سيو ل 

 

Address for Services :  22F DOOSAN TOWER 18-22 
EULJIRO -6GA JUNG -GU SEOUL 100-730 KOREA  

 

 (  74  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26584  16504 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 : في الصنف

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

مواد معدة لإلستعما ل الطبي أو البيطري، لصقات : من اجل 
ومواد ضماد، مطهرات، قطن ماص، حشوة ماصة، لصقات، 

سراويل ]معقمات، قطن معّقم، سراويل حفاضات لألطفا ل 
ة ، ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربط[حفاضات

، [املناديل الصحية]الصقة لغايات طبية، أحزمة للفوط الصحية 
ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفا ل، حفاضات 

، حفاضات نسائية لإلستخدام الطبي، ضمادات [فوط أطفا ل]
طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابني بالسلس، فوط ماصة 

ضمادات للمصابني بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، 
سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفا ل، فوط 

، فوط للمصابني بالسلس، ضمامات الوكعة، [حفاضات]أطفا ل 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابني بالسلس، كمادات، 
سراويل صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، 

دات قطنية صحية، ضمادات صحية، مناديل ورقية مشربة سدا
صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ( لوهن)بغسوالت 

 . ضمادات اسفنجية

In Respect of: Dietetic substances adapted for medical 
use, plasters, Depuratives, Absorbent cotton, Absorbent 
wadding, Adhesive plaster, Antiseptics, Antiseptic cotton, 
Diaper-pants (Babies'-), Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), Bands 
(Adhesive-), for medical purposes, Belts for sanitary 
napkins [towels], Bunion pads, Compresses, Diaper-
pants (Babies'-), Diapers [babies' napkins], , Dressings, 
medical, Hygienic bandages, Incontinents (Napkins for-), 
Incontinents (Pants, absorbent, for-), Knickers 
(Menstruation-), Knickers (Sanitary-), Lint for medical 
purposes, Menstruation bandages, Menstruation 
knickers, Menstruation tampons, Babies' napkin-pants 
[diaper-pants], Babies' napkin-pants [diaper-pants], 
Napkins for incontinents, Pants, absorbent, for 
incontinents, Poultices, Sanitary knickers, Sanitary 
napkins, Sanitary pads, Sanitary panties, Sanitary 
tampons, Sanitary towels, Tissues impregnated with 
pharmaceutical, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges  
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  .In the name of: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd . هركة يونيتشارم اخلليج للصناعات الصحية احملدودة: بأسم 

ـــوان  ـــاض 55003ب .ص :العن ـــة 11615، الري ـــة العربي ، اململك
 . السعودية

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi Arabia.  

   : Address for Services فلسطني  -بلسنا 115ب .ص: عنوان التبليغ 

 (  75  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26585  16505 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

مواد معدة لإلستعما ل الطبي أو البيطري، لصقات : من اجل 
ة ماصة، لصقات، ومواد ضماد، مطهرات، قطن ماص، حشو

سراويل ]معقمات، قطن معّقم، سراويل حفاضات لألطفا ل 
، ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة [حفاضات

، [املناديل الصحية]الصقة لغايات طبية، أحزمة للفوط الصحية 
ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفا ل، حفاضات 

ام الطبي، ضمادات ، حفاضات نسائية لإلستخد[فوط أطفا ل]
طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابني بالسلس، فوط ماصة 
للمصابني بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، 
سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفا ل، فوط 

الوكعة، ، فوط للمصابني بالسلس، ضمامات [حفاضات]أطفا ل 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابني بالسلس، كمادات، 
سراويل صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، 
سدادات قطنية صحية، ضمادات صحية، مناديل ورقية مشربة 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ( لوهن)بغسوالت 
 . ضمادات اسفنجية

In Respect of: Dietetic substances adapted for medical 
use, plasters, Depuratives, Absorbent cotton, Absorbent 
wadding, Adhesive plaster, Antiseptics, Antiseptic cotton, 
Diaper-pants (Babies'-), Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), Bands 
(Adhesive-), for medical purposes, Belts for sanitary 
napkins [towels], Bunion pads, Compresses, Diaper-
pants (Babies'-), Diapers [babies' napkins], , Dressings, 
medical, Hygienic bandages, Incontinents (Napkins for-), 
Incontinents (Pants, absorbent, for-), Knickers 
(Menstruation-), Knickers (Sanitary-), Lint for medical 
purposes, Menstruation bandages, Menstruation 
knickers, Menstruation tampons, Babies' napkin-pants 
[diaper-pants], Babies' napkin-pants [diaper-pants], 
Napkins for incontinents, Pants, absorbent, for 
incontinents, Poultices, Sanitary knickers, Sanitary 
napkins, Sanitary pads, Sanitary panties, Sanitary 
tampons, Sanitary towels, Tissues impregnated with 
pharmaceutical, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges  

  .In the name of: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd . هركة يونيتشارم اخلليج للصناعات الصحية احملدودة: بأسم 

ـــوان  ـــاض 55003ب .ص :العن ـــة 11615، الري ـــة العربي ، اململك
 . السعودية

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi Arabia.  

   : Address for Services فلسطني  -بلسنا 115ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  76  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26586  16506 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

مواد معدة لإلستعما ل الطبي أو البيطري، لصقات : من اجل 
ماصة، لصقات،  ومواد ضماد، مطهرات، قطن ماص، حشوة

سراويل ]معقمات، قطن معّقم، سراويل حفاضات لألطفا ل 
، ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة [حفاضات

، [املناديل الصحية]الصقة لغايات طبية، أحزمة للفوط الصحية 
ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفا ل، حفاضات 

م الطبي، ضمادات ، حفاضات نسائية لإلستخدا[فوط أطفا ل]
طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابني بالسلس، فوط ماصة 
للمصابني بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، 
سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفا ل، فوط 

لوكعة، ، فوط للمصابني بالسلس، ضمامات ا[حفاضات]أطفا ل 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابني بالسلس، كمادات، 
سراويل صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، 
سدادات قطنية صحية، ضمادات صحية، مناديل ورقية مشربة 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ( لوهن)بغسوالت 
 . ضمادات اسفنجية

In Respect of: Dietetic substances adapted for medical 
use, plasters, Depuratives, Absorbent cotton, Absorbent 
wadding, Adhesive plaster, Antiseptics, Antiseptic cotton, 
Diaper-pants (Babies'-), Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), Bands 
(Adhesive-), for medical purposes, Belts for sanitary 
napkins [towels], Bunion pads, Compresses, Diaper-
pants (Babies'-), Diapers [babies' napkins], , Dressings, 
medical, Hygienic bandages, Incontinents (Napkins for-), 
Incontinents (Pants, absorbent, for-), Knickers 
(Menstruation-), Knickers (Sanitary-), Lint for medical 
purposes, Menstruation bandages, Menstruation 
knickers, Menstruation tampons, Babies' napkin-pants 
[diaper-pants], Babies' napkin-pants [diaper-pants], 
Napkins for incontinents, Pants, absorbent, for 
incontinents, Poultices, Sanitary knickers, Sanitary 
napkins, Sanitary pads, Sanitary panties, Sanitary 
tampons, Sanitary towels, Tissues impregnated with 
pharmaceutical, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges  

  .In the name of: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd . هركة يونيتشارم اخلليج للصناعات الصحية احملدودة: بأسم 

ـــوان  ـــاض 55003ب .ص :العن ـــة 11615، الري ـــة العربي ، اململك
 . السعودية

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi Arabia.  

   : Address for Services فلسطني  -بلسنا 115ب .ص: عنوان التبليغ 
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15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   44  
  

 

  Trade Mark No.: 26587  16502 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

مواد معدة لإلستعما ل الطبي أو البيطري، لصقات : من اجل 
ماصة، لصقات،  ومواد ضماد، مطهرات، قطن ماص، حشوة

سراويل ]معقمات، قطن معّقم، سراويل حفاضات لألطفا ل 
، ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة [حفاضات

، [املناديل الصحية]الصقة لغايات طبية، أحزمة للفوط الصحية 
ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفا ل، حفاضات 

م الطبي، ضمادات ، حفاضات نسائية لإلستخدا[فوط أطفا ل]
طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابني بالسلس، فوط ماصة 
للمصابني بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، 
سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفا ل، فوط 

لوكعة، ، فوط للمصابني بالسلس، ضمامات ا[حفاضات]أطفا ل 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابني بالسلس، كمادات، 
سراويل صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، 
سدادات قطنية صحية، ضمادات صحية، مناديل ورقية مشربة 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ( لوهن)بغسوالت 
 . ضمادات اسفنجية

In Respect of: Dietetic substances adapted for medical 
use, plasters, Depuratives, Absorbent cotton, Absorbent 
wadding, Adhesive plaster, Antiseptics, Antiseptic cotton, 
Diaper-pants (Babies'-), Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), Bands 
(Adhesive-), for medical purposes, Belts for sanitary 
napkins [towels], Bunion pads, Compresses, Diaper-
pants (Babies'-), Diapers [babies' napkins], , Dressings, 
medical, Hygienic bandages, Incontinents (Napkins for-), 
Incontinents (Pants, absorbent, for-), Knickers 
(Menstruation-), Knickers (Sanitary-), Lint for medical 
purposes, Menstruation bandages, Menstruation 
knickers, Menstruation tampons, Babies' napkin-pants 
[diaper-pants], Babies' napkin-pants [diaper-pants], 
Napkins for incontinents, Pants, absorbent, for 
incontinents, Poultices, Sanitary knickers, Sanitary 
napkins, Sanitary pads, Sanitary panties, Sanitary 
tampons, Sanitary towels, Tissues impregnated with 
pharmaceutical, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges  

  .In the name of: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd . هركة يونيتشارم اخلليج للصناعات الصحية احملدودة: بأسم 

ـــوان  ـــاض 55003ب .ص :العن ـــة 11615، الري ـــة العربي ، اململك
 . السعودية

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi Arabia.  

   : Address for Services فلسطني  -بلسنا 115ب .ص: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 26588  16500 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

مواد معدة لإلستعما ل الطبي أو البيطري، لصقات : من اجل 
وة ماصة، لصقات، ومواد ضماد، مطهرات، قطن ماص، حش

سراويل ]معقمات، قطن معّقم، سراويل حفاضات لألطفا ل 

In Respect of: Dietetic substances adapted for medical 
use, plasters, Depuratives, Absorbent cotton, Absorbent 
wadding, Adhesive plaster, Antiseptics, Antiseptic cotton, 
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، ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة [حفاضات
، [املناديل الصحية]الصقة لغايات طبية، أحزمة للفوط الصحية 

ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفا ل، حفاضات 
دام الطبي، ضمادات ، حفاضات نسائية لإلستخ[فوط أطفا ل]

طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابني بالسلس، فوط ماصة 
للمصابني بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، 
سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفا ل، فوط 

الوكعة،  ، فوط للمصابني بالسلس، ضمامات[حفاضات]أطفا ل 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابني بالسلس، كمادات، 
سراويل صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، 
سدادات قطنية صحية، ضمادات صحية، مناديل ورقية مشربة 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ( لوهن)بغسوالت 
 . ضمادات اسفنجية

Diaper-pants (Babies'-), Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), Bands 
(Adhesive-), for medical purposes, Belts for sanitary 
napkins [towels], Bunion pads, Compresses, Diaper-
pants (Babies'-), Diapers [babies' napkins], , Dressings, 
medical, Hygienic bandages, Incontinents (Napkins for-), 
Incontinents (Pants, absorbent, for-), Knickers 
(Menstruation-), Knickers (Sanitary-), Lint for medical 
purposes, Menstruation bandages, Menstruation 
knickers, Menstruation tampons, Babies' napkin-pants 
[diaper-pants], Babies' napkin-pants [diaper-pants], 
Napkins for incontinents, Pants, absorbent, for 
incontinents, Poultices, Sanitary knickers, Sanitary 
napkins, Sanitary pads, Sanitary panties, Sanitary 
tampons, Sanitary towels, Tissues impregnated with 
pharmaceutical, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges  

  .In the name of: Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd . هركة يونيتشارم اخلليج للصناعات الصحية احملدودة: بأسم 

ـــوان  ـــاض 55003ب .ص :العن ـــة 11615، الري ـــة العربي ، اململك
 . السعودية

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi Arabia.  

   : Address for Services فلسطني  -بلسنا 115ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  79  )  
 

  Trade Mark No.: 26589  16505 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 09/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: articles for cleaning purposes االدوات واملواد التي تستخدم بالتنظيف : من اجل 

 In the name of: shareket alquds lelmostahdrarat م . ع . هركة القدس للمستحضرات الطبية م : بأسم 
altebeyyh  

ـــوان  ـــرة  :العن ـــدس / الشـــارع الرئيســـي / البي ـــركة الق ه
 مبنى االدارة العامة / للمستحضرات الطبية 

Address: alberah / alshare'a alra'esy / shareket alquds 
lelmostaharat altebeyyeh / mabna aledara al'amah  

   : Address for Services  1555303041 -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 

 

 (  80  )  
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  Trade Mark No.: 26590  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

عالمة املنز ل ألجهزة احلاسوب وخوادم احلاسوب، خوادم : من اجل 
الشبكة، برمجيات احلاسوب، واألجهزة الطرفية للحاسوب؛ 
أجهزة هبكات احلاسوب، أنظمة تخزين تتألف من وحدات 
املعاجلة املركزية ملعاجلة وتخزين املعلومات والبيانات والصوت أو 

زة املذكورة آنفا؛ أجهزة الصور؛ وقطع الغيار الالزمة لألجه
الفيديو الرقمية؛ برمجيات حاسوب سحابية قابلة للتنزيل 
الستخدامها في املشاريع وإدارة قواعد البيانات وتخزين البيانات 
إلكترونيا؛ برامج احلاسوب لتشفير وحماية امللفات الرقمية؛ 
برمجيات احلاسوب لتطبيق وتكامل قواعد البيانات؛ أدوات تطوير 

احلاسوب؛ برامج احلاسوب والبرامج الثابتة لبرامج نظام  برامج
التشغيل؛ برامج احلاسوب عإنشاء قواعد بيانات معلومات 
وبيانات قابلة للبحث؛ أدوات تطوير البرمجيات عإنشاء تطبيقات 
اعإنترنت النقالة وواجهات بينية للعميل؛ برمجيات جتارة 

ذ املعامالت الكترونية للحاسوب للسماح للمستخدمني لتنفي
التجارية اعإلكترونية عبر هبكة احلاسوب العاملية؛ برامج 

 احلاسوب ألمتتة تخزين البيانات 

In Respect of: A house mark for computer hardware, 
computer servers, network servers, computer software, 
and computer peripherals; computer networking 
hardware, computer data storage systems comprised of 
central processing units for processing and storing 
information, data, sound or images; and parts for the 
foregoing; digital video streaming devices; downloadable 
cloud computer software for use in enterprise, database 
management, and electronic storage of data; computer 
software for encryption and safeguarding digital files; 
computer software for application and database 
integration; computer software development tools; 
computer software and firmware for operating system 
programs; computer software for creating searchable 
databases of information and data; software 
development tools for the creation of mobile internet 
applications and client interfaces; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer 
software to automate data warehousing  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  81  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26591  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  
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ويرات التكنولوجية في مجا ل كتيبات حو ل التط: من اجل 
احلاسبات وتقنية املعلومات؛ أدلة مرجعية مطبوعة في مجا ل 
احلاسبات وتقنية املعلومات؛ نشرات تقنية في مجا ل احلاسب 
اآللي وتكنولوجيا املعلومات؛ ورقة بيانات في مجا ل احلاسبات 
وتكنولوجيا املعلومات؛ مواد مطبوعة، وبخاصة كتالوجات 

ا ل أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات؛ أدلة املنتجات في مج
تشغيل وخدمة املنتج لآلخرين ألجهزة احلاسوب واألجهزة 

 الطرفية للحاسوب 

In Respect of: Brochures about technological 
developments in the field of computers and information 
technology; printed reference guides in the field of 
computers and information technology; technical 
bulletins in the field of computers and information 
technology; data sheets in the field of computers and 
information technology; printed materials, namely, 
product catalogs in the field of computers and 
information technology; product operating and service 
guides of others for computers and computer peripherals  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  82  )  
 

 
 

 Trade Mark No.: 26592  16551 :العالمة التجارية رقم 

 In Class: 35  35 :في الصنف 

 Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

ألعما ل في مجا ل تكنولوجيا خدمات استشارات ا: من اجل 
املعلومات؛ خدمات االستشارات اعإدارية لألعما ل؛ خدمات 
التخطيط االستراتيجي في حقل تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات 
متاجر التجزئة على االنترنت وخدمات أوامر الشراء تتميز بأجهزة 
احلاسوب، برامج احلاسوب، ملحقات احلاسوب، اخلدمات التجارية، 

مساعدة اآلخرين في التفاوض وتطوير هراكات جتارية وبخاصة 
وحتالفات أعما ل؛ خدمات التسويق وبرامج ترويجية في مجا ل 
تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب؛ خدمات إدارة قواعد البيانات؛ 
خدمات العمليات التجارية واالستعانة مبصادر خارجية في مجا ل 

لعمالء؛ خدمات تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات إدارة عالقات ا
التجارة اعإلكترونية، وبخاصة توفير املعلومات حو ل املنتجات 
واخلدمات عبر هبكات االتصاالت ألغراض الدعاية والبيع؛ خدمات 
التصنيف، وبخاصة تصنيف وتنظيم البيانات ألغراض إدارة 
السجالت؛ توفير مواقع على هبكة االنترنت تضم سوق عبر 

 ين للسلع وخدمات احلاسوب االنترنت للبائعني واملشتر

In Respect of: Business consulting services in the field of 
information technology; business management 
consulting services; strategic planning services for the 
information technology field; online retail store services 
and ordering services featuring computers, computer 
software, computer peripherals; business services, 
namely, assisting others in the negotiation and 
development of business partnerships and business 
alliances; marketing and promotional program services 
in the field of information and computer technology; 
database management services; business process 
outsourcing services in the field of information 
technology; customer relationship management services; 
electronic commerce services, namely, providing 
information about products and services via 
telecommunication networks for advertising and sale 
purposes; taxonomy services, namely, classification and 
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organization of data for records management purposes; 
providing a website featuring an online marketplace for 
sellers and buyers of computer goods and services 

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P. 

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A. 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services: 

 (  83  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26593  16553 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

ويل تأجير؛ جتهيز وإدارة وتوجيه خدمات متويل هراء ومت: من اجل 
اخلطط لصحة املوظف ومصلحة الرعاية االجتماعية؛ توفير 
خدمات جتهيز بطاقة االئتمان لآلخرين؛ توفير خدمات جتهيز 
التعويض من هركة التأمني لآلخرين؛ خدمات التحليل واملشورة 

 املالية لتنظيم وإدارة العمليات املالية واملصرفية 

In Respect of: Purchase financing and lease financing 
services; processing, management and administration of 
employee health and welfare benefit plans; providing 
credit card transaction processing services for others; 
providing insurance claim processing services for others; 
financial analysis and consultation services for the 
organization and administration of banking and financial 
operations  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  84  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26594  16554 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 
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  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

الح أجهزة احلاسوب ومعدات تركيب وصيانة وإص: من اجل 
 االتصاالت 

In Respect of: Installation, maintenance and repair of 
computer hardware and telecommunications equipment  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان الع ــف ويســت 11445 :ن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  85  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26595  16555 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

خدمات االتصاالت، وبخاصة نقل الصوت والبيانات : من اجل 
والرسومات والصور والصوت والفيديو من خال ل هبكات 

، وهبكة اعإنترنت؛ االتصاالت، وهبكات االتصاالت الالسلكية
خدمات تقدمي املشورة في مجا ل االتصاالت السلكية 
والالسلكية في صورة استشارات فنية في مجا ل الصوت والنص 
ونقل البيانات البصرية واالتصاالت؛ توفير غرف دردهة على 
االنترنت، لوحات اعإعالنات واملنتديات لنقل الرسائل بني 

املعلومات واملصلحة املستخدمني في مجاالت تكنولوجيا 
العامة؛ بث حي لتسجيالت فيديو عبر اعإنترنت؛ خدمات الصوت 

؛ خدمات (الصوت عبر بروتوكو ل اعإنترنت)عبر بروتوكو ل اعإنترنت 
تباد ل امللفات، وبخاصة نقل البيانات إلكترونيا عبر هبكات 

 احلاسوب العاملية 

In Respect of: Telecommunications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, and the internet; 
telecommunication consultation in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and visual 
data transmission and communication; providing online 
chat rooms, bulletin boards and forums for transmission 
of messages among users in the fields of information 
technology and general interest; streaming of video 
material on the internet; voice over internet protocol 
(voip) services; file sharing services, namely, electronic 
transmission of data via global computer networks  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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 (  86  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26596  16556 :رقم  العالمة التجارية

  In Class: 39  35 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

التخزين اعإلكتروني للمحتوى الرقمي، وبخاصة الصور : من اجل 
 والنصوص والفيديو والبيانات الصوتية 

In Respect of: Electronic storage of digital content, 
namely, images, text, video and audio data  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  87  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26597  16552 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

اخلدمات التعليمية والتدريب، وبخاصة اعإدارة الصفية : من اجل 
وورش العمل والندوات واملؤمترات في مجا ل أجهزة احلاسوب، 
والتجارة اعإلكترونية وتكنولوجيا املعلومات؛ الصحف 
اعإلكترونية، وبخاصة البلوقات اخلاصة مبعلومات في مجاالت 

 لتجارة اعإلكترونية وتكنولوجيا املعلومات أجهزة احلاسوب، وا

In Respect of: Educational and training services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, electronic 
commerce and information technology; online journals, 
namely, blogs featuring information in the fields of 
computers, electronic commerce and information 
technology  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , وســنهي, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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 (  88  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26598  16550 :لعالمة التجارية رقم ا

  In Class: 42  41 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

خدمات احلاسوب، وبخاصة حتليل أنظمة احلاسوب، : من اجل 
وتخطيط أنظمة احلاسوب، تكامل نظم احلاسوب وتصميم 
احلاسوب؛ خدمات استشارية في مجا ل اعإنترنت، وبخاصة تقدمي 

طوير بوابات اعإنترنت؛ خدمات استشارية املساعدة لآلخرين في ت
في مجا ل أمن احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات؛ خدمات 
استضافة البنية التحتية للحاسوب، وبخاصة البنية التحتية 
كخدمة توفير أجهزة احلاسوب وبرامج احلاسوب وملحقات 
أجهزة احلاسوب لآلخرين على أساس االهتراو أو الدفع لكل 

وتركيب وصيانة وإصالح برامج احلاسوب؛ استخدام؛ تصميم 
تكامل النظم احلاسوبية والشبكات؛ خدمات تطوير قواعد 
البيانات؛ خدمات برمجة احلاسوب؛ توفير خدمات االستضافة، 
وتطوير املواقع لآلخرين وصفحات الويب على االنترنت تضم 
معلومات معرفة من قبل املستخدم مبا في ذلك روابط هبكة 

واقع أخرى؛ خدمات استشارية لآلخرين في اختيار االنترنت مل
وتنفيذ واستخدام برامج احلاسوب املستخدمة لرصد وإدارة 
املعامالت واألنشطة في بيئة مهمة حاسمة؛ خدمات الدعم 

مكتب املساعدة وخدمات /الفني، وبخاصة مكتب اخلدمة
استكشاف األعطا ل للبنية التحتية وإصالحها، أجهزة احلاسوب 

احلاسوب واألجهزة الطرفية اخلاصة باحلاسوب؛ خدمات وبرامج 
تعريف البيانات؛ خدمات إدارة املعلومات، وبخاصة، العمل كمزود 
خدمة تطبيق في مجا ل إدارة املعرفة الستضافة تطبيق 
برمجيات حاسوب جلمع وحترير وتنظيم وتعديل وربط ونقل 
ة وتخزين وتباد ل البيانات واملعلومات؛ تصميم مخصص ألجهز
احلاسوب لآلخرين؛ خدمات النس  االحتياطي للبيانات واستعادة 
البيانات؛ خدمات ارحتا ل البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ خدمات 
احلاسوب، وبخاصة إدارة نظم احلاسوب لآلخرين؛ استئجار وتأجير 
أجهزة احلاسوب واألجهزة الطرفية اخلاصة باحلاسوب؛ خدمات 

وسبة السحابية في طبيعة مزود احلاسوب، وبخاصة خدمات احل
صفحات خادم نشطة عبر هبكة موزعة من أجهزة احلاسوب 
واخلوادم التي تستضيف تطبيقات برمجيات اعإنتاجية واعإدارية 
لآلخرين؛ احلوسبة السحابية في طبيعة برامج الستخدامها في 
إدارة قواعد البيانات؛ خدمات احلاسوب، وبخاصة تكامل بيئات 

حابية اخلاصة والعامة؛ خدمات احلاسوب، وبخاصة احلوسبة الس
مزود خدمات االستضافة السحابية؛ خدمات استشارية في 
مجا ل احلوسبة السحابية؛ خدمات االستشارات الفنية في 
مجاالت مراكز البيانات، وحلو ل احلوسبة السحابية العامة 
واخلاصة، وتقييم وتنفيذ تقنيات وخدمات اعإنترنت؛ حتديث 

برامج احلاسوب املستندة إلى احلوسبة السحابية من وصيانة 

In Respect of: Computer services, namely, computer 
systems analysis, computer systems planning, computer 
systems integration and computer design; internet 
consulting services, namely, providing assistance to 
others in developing internet portals; computer security 
consulting services in the field of information technology; 
computer infrastructure hosting services, namely, 
infrastructure-as-a-service (iaas) providing computer 
hardware, computer software, computer peripherals to 
others on a subscription or pay-per-use basis; software-
as-a-service; design, installation, maintenance and 
repair of computer software; integration of computer 
systems and networks; database development services; 
computer programming services; providing website 
hosting services, website development for others and 
customized online web pages featuring user-defined 
information including online web links to other web sites; 
consulting services for others in the selection, 
implementation and use of computer software used to 
monitor and manage transactions and activities in a 
mission critical environment; technical support services, 
namely, service desk/help desk and troubleshooting 
services for it infrastructure, computer hardware, 
computer software and computer peripherals; data 
mining services; information management services, 
namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmission, 
storage and sharing of data and information; custom 
design of computers for others; data backup and data 
restoration services; data migration services; data 
encryption services; computer services, namely, 
computer system administration for others; rental and 
leasing of computer hardware and computer peripherals; 
computer services, namely, cloud computing services in 
the nature of an asp provider over a distributed network 
of computers and servers that hosts the productivity and 
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خال ل التحديثات والتحسينات والترميم؛ خدمات استشارات 
برامج احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب وتصميم البرمجيات؛ خدمات 
احلاسوب، وبخاصة اعإدارة عن بعد وفي املوقع لتكنولوجيا 
دمي املعلومات ولنظم وتطبيقات البرمجيات اآلخرين؛ خدمات تق

املشورة لتطوير برمجيات تكنولوجيا األعما ل التجارية؛ خدمات 
برمجة احلاسوب لآلخرين في مجا ل إدارة تكوين البرامج؛ تطوير 
برامج احلاسوب في مجا ل تطبيقات الهاتف احملمو ل؛ خدمات 
استشارية في مجا ل البرمجيات كخدمة؛ تركيب وصيانة برامج 

اعإلكترونية، وتطبيقات  احلاسوب؛ استضافة البرامج واملواقع
 احلاسوب األخرى لآلخرين على خادم افتراضي خاص 

administrative software applications of others; cloud 
computing featuring software for use in database 
management; computer services, namely, integration of 
private and public cloud computing environments; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; consulting services in the field of cloud 
computing; technical consulting services in the fields of 
datacenter architecture, public and private cloud 
computing solutions, and evaluation and implementation 
of internet technology and services; updating and 
maintaining cloud-based computer software through on-
line updates, enhancements and patches; computer 
software consultancy; computer hardware and software 
design; computer services, namely, remote and son-site 
management of information technology (IT) systems and 
software applications of others; business technology 
software development and consultation services; 
computer programming services for others in the field of 
software configuration management; computer software 
development in the field of mobile applications; 
consulting services in the field of software as a service; 
installation and maintenance of computer software; 
hosting the software, websites, and other computer 
applications of others on a virtual private server  

 ,In the name of: Hewlett-Packard Development Company . بي.ا ل, باكارد ديفيلومبانت كومباني-هوليت: بأسم 
L.P.  

ــوان  ــف ويســت 11445 :العن ــاو ســينتر دراي , هيوســن, كومب
 الواليات املتحدة االمريكية , 22121تكساس 

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  89  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26599  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear اغطية الرأس , لبسة القدما, املالبس: من اجل 
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 In the name of: KAYSER-ROTH CORPORATION, a هركة من ديالوير , رو  كوربوريشن-كايسر: بأسم 
corporation of the state of Delaware  

ــوان  ــت ســنتر بوليفــارد 111 :العن ــور  , غرينســبورو, كوربوري ن
 . ايه.اس.يو, 12410الينا كارو

Address: 102 Corporate Center Boulevard, Greensboro, 
North Carolina 27408, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  90  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26600  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

خدمات البيع بالتجزئة وخدمات محالت البيع بالتجزئة : من اجل 
 املباهرة اونالين للمالبس والبسة القدم واغطية الرأس 

In Respect of: Retail and online retail store services 
featuring clothing, footwear and headwear  

 In the name of: KAYSER-ROTH CORPORATION, a هركة من ديالوير , رو  كوربوريشن-كايسر: بأسم 
corporation of the state of Delaware  

ــوان  ــت ســنتر بوليفــارد 111 :العن ــور  , غرينســبورو, كوربوري ن
 . ايه.اس.يو, 12410كاروالينا 

Address: 102 Corporate Center Boulevard, Greensboro, 
North Carolina 27408, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  91  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26602  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل وكي املالبس ، مستحضرات 
التنظيف والصقل والفرو والكشط ، الصابون ، املواد العطرية 

وغسو ل ( الكوزمتيك)والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 
 ألسنان الشعر ومستحضرات تنظيف ا

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  
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  .In the name of: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L . ا ل.ار.فيبي استيتوتو بيوكيميكو اس: بأسم 

ــوان  ــا ديســمان  :العن ــوني اس 43في ــا اي. فرازي  35111-ايوفيمي
 ايطاليا , (بي دي)بورغوريكو 

Address: Via Desman 43 frazione S. Eufemia I-35010 
BORGORICCO (PD), ITALY  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  92  )  

LONG LIVE THE ROYALS 

  Trade Mark No.: 26603  16613 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

مبا فيها توفير برامج ومحتويات , اخلدمات الترفيهية: من اجل 
التلفاز والستاليت واالنترنت والشبكات الالسلكية  ترفيهية عبر

توفير املنشورات املباهرة , وهبكات االتصا ل االخرى االلكترونية
توفير مواقع الكترونية ذات محتوى صوتي وصوتي , غير املنزلة

توفير املوسيقى , مرئي واملعلومات الترفيهية وااللعاب املباهرة
تقدمي , عاب املباهرة غير املنزلةتوفير االل, املباهرة غير املنزلة
انتاج , خدمات التسلية في املتنزهات, برامج ترفيهية حية

 انتاج احملتويات الترفيهية الرقمية , االفالم

In Respect of: Entertainment services, namely providing 
entertainment programs and content via television, 
satellite, the internet, wireless networks and other 
electronic communication networks; providing non-
downloadable online publications; providing a website 
featuring audio visual content, entertainment information 
and online games; providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment 
performances; amusement park services; production of 
films, television and digital entertainment content  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (53  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26604  16614 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 
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  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

مستحضرات تبيض األقشمة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 
في غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، مستحضرات جتميل ، 

 للشعر ، منظفات أسنان ( لوهن ) غسو ل 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning , polishing, 
scouring, and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils,cosmetics ,hair lotions;dentifrices  

 In the name of: SHAREKAT OBTIMA KOUZMATIKS هركة اوبتيما كوزمتكس السويسرية : بأسم 
ALSWESRIAH  

  Address: CE AH 1034 BOSINES - SWEESRA سويسرا -بوسينس 1134سي اتش  :العنوان 

: جوا ل 5ط -عمارة البزار  -هارع االرسا ل  -رام اهلل : عنوان التبليغ 
1555211215  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية واألرقام 

 ستخدام العام مبعز ل عن العالمة ذات اال

   

 

 (  94  )  
 

  Trade Mark No.: 26605  16615 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 10/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: Services for providing food and drink خدمات توفير األطعمة واملشروبات : من اجل 

 In the name of: HESHAM MOHAMMED FALAH HAMED هشام محمد فالح حامد زغير : بأسم 
ZEGAIR  

  Address: KOFOR AKAB ALQUDS القدس / كفر عقب  :العنوان 

  Address for Services :  KOFOR AKAB ALQUDS القدس / كفر عقب : عنوان التبليغ 

يعطي اصحابها حق احلماية ان تسجيل هذه العالمة ال: مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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   (55  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26607  16612 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES AND CLOTHING املالبس ومالبس السهرة واالحذية : من اجل 

  In the name of: SHARIKAT GLORIA LLAZIAA هركة جلوريا لالزياء : بأسم 

  Address: AL KHALIL EIN SARA  1550502222امين دنديس /اخلليل عني سارة :العنوان 

   : Address for Services  1111111رة ستي سنتر اخلليل عما: عنوان التبليغ 

 

   (56  )  
 

  Trade Mark No.: 26608  16610 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: SOAP الصابون : من اجل 

 In the name of: ABBAS MOUHAMMAD MMDOUH عباس النابلسي ( محمد ممدوح ) عباس : بأسم 
ABBAS NABULSI  

 'Address: NABLUS - SHARE'E AMARET ABU RABE نابلس هارع فلسطني عمارة ابو ربيع  :العنوان 
TEL : 0598888861  

 Address for Services :  NABLUS - SHARE'E AMARET نابلس هارع فلسطني عمارة ابو ربيع : عنوان التبليغ 
ABU RABE' TEL : 0598888861  
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   (52  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26609  16615 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: SOAP الصابون : من اجل 

 In the name of: ABBAS MOUHAMMAD MMDOUH ABBAS عباس النابلسي ( محمد ممدوح ) عباس : بأسم 
NABULSI  

 : Address: NABLUS - SHARE'E AMARET ABU RABE' TEL نابلس هارع فلسطني عمارة ابو ربيع  :العنوان 
0598888861  

 Address for Services :  NABLUS - SHARE'E AMARET نابلس هارع فلسطني عمارة ابو ربيع : عنوان التبليغ 
ABU RABE' TEL : 0598888861  

 

   (50  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26610  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  ;In Respect of: business Advertising billboards اللوحات االعالنية ,اعإعالن واألعما ل املهنية : من اجل 

  In the name of: SHARIKAT GLORIA LLAZIAA هركة جلوريا لالزياء : بأسم 

  Address: AL KHALIL EIN SARA  1550502222امين دنديس /اخلليل عني سارة :العنوان 

   : Address for Services  1111111اخلليل عمارة ستي سنتر : عنوان التبليغ 
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 (  99  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26611  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: Dates التمور : من اجل 

 In the name of: SHAREKAT TAIBAT ALEMARAT هركة طيبات االمارات للتسويق م خ : بأسم 
LELTASWEEQ  

 Address: OM ALSHARAIT - SHAEA ALETHAH - AMARET  5عمارة الوحيدي ط  -هارع االذاعة  - ام الشرايط :العنوان 
ALWAHAIDI Flr 5  

 Address for Services :  OM ALSHARAIT - SHAEA  5عمارة الوحيدي ط  -هارع االذاعة  -ام الشرايط : عنوان التبليغ 
ALETHAH - AMARET ALWAHAIDI Flr 5  

تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية  ان: مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  100  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26612  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: al halva احلالوة : من اجل 

 In the name of: sharekat alzaitounah lelmontajat هركة الزيتونه للمنتجات الغذائية م خ م : بأسم 
alghethaiah  

  Address: alsharea alraesi - anabta - toulkarem طولكرم  -عنبتا  -الشارع الرئيسي  :العنوان 

 - Address for Services :  alsharea alraesi - anabta طولكرم  -عنبتا  -الشارع الرئيسي : نوان التبليغ ع
toulkarem  
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   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26614  16614 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 11/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: HALAWAH الوة احل: من اجل 

  In the name of: sharekat aloul okhwan altejariah هركة عالو ل اخوان التجارية : بأسم 

  Address: nablus - almanteqah alsenaiah alsharqiah املنطقة الصناعية الشرقية  -نابلس  :العنوان 

 Address for Services :  nablus - almanteqah alsenaiah شرقية املنطقة الصناعية ال -نابلس : عنوان التبليغ 
alsharqiah  

 

   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26615  16615 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

املراقبة األجهزة و األدوات البصرية وأجهزة اعإهارة و: من اجل 
واعإنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل ( اعإهراف)

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية و أجهزة 
تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الصور و حامالت بيانات 
مغناطيسية و أقراص تسجيل و آالت حاسبة و معدات وأجهزة 

 ت و أجهزة إخماد النيران ومراقبة احلريق كمبيوتر ملعاجلة البيانا

In Respect of: Optical instruments, tools and hardware 
signal and control (supervision), rescue and education 
systems and tools to connect or open or convert or 
intensify or regulation or control of electric energy and 
recording or send or sound or images, magnetic data and 
recording and calculating machines and equipment and 
discs carriers copying devices computer for data 
processing and fire suppression systems and fire alarm 
control  

  In the name of: BASEM MOH R DWEIK ويك باسم محمد صدقي رهاد الد: بأسم 

  Address: Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد  :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد : عنوان التبليغ 
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   (113  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26616  16616 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

األجهزة و األدوات البصرية وأجهزة اعإهارة واملراقبة : من اجل 
واعإنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل ( اعإهراف)

و أجهزة أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية 
تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الصور و حامالت بيانات 
مغناطيسية و أقراص تسجيل و آالت حاسبة و معدات وأجهزة 
 كمبيوتر ملعاجلة البيانات و أجهزة إخماد النيران ومراقبة احلريق 

In Respect of: Optical instruments, tools and hardware 
signal and control (supervision), rescue and education 
systems and tools to connect or open or convert or 
intensify or regulation or control of electric energy and 
recording or send or sound or images, magnetic data and 
recording and calculating machines and equipment and 
discs carriers copying devices computer for data 
processing and fire suppression systems and fire alarm 
control  

  In the name of: BASEM MOH R DWEIK باسم محمد صدقي رهاد الدويك : بأسم 

  Address: Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد  :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد : عنوان التبليغ 

 

   (114  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26617  16612 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

األجهزة و األدوات البصرية وأجهزة اعإهارة واملراقبة : من اجل 
واعإنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل ( اعإهراف)

أو التحكم في الطاقة الكهربائية و أجهزة  أو تكثيف أو تنظيم
تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الصور و حامالت بيانات 
مغناطيسية و أقراص تسجيل و آالت حاسبة و معدات وأجهزة 

In Respect of: Optical instruments, tools and hardware 
signal and control (supervision), rescue and education 
systems and tools to connect or open or convert or 
intensify or regulation or control of electric energy and 
recording or send or sound or images, magnetic data and 
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 recording and calculating machines and equipment and كمبيوتر ملعاجلة البيانات و أجهزة إخماد النيران ومراقبة احلريق 
discs carriers copying devices computer for data 
processing and fire suppression systems and fire alarm 
control  

  In the name of: BASEM MOH R DWEIK باسم محمد صدقي رهاد الدويك : بأسم 

  Address: Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد  :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد : عنوان التبليغ 

 

 (  105  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26618  16610 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

العطور والزيوت العطرية ، مستحضرات التجميل ، : من اجل 
 لوسيونات الشعر ، منظفات اسنان 

In Respect of: soaps perfumry oils essential  

  In the name of: mostwda al ganem lel adweh ستودع الغامن لالدوية م: بأسم 

  Address: Al ezarya العيزرية  :العنوان 

   : Address for Services العيزرية : عنوان التبليغ 

 

   (116  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26619  16615 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: ري  التا

 In Respect of: business Advertising managment; bill اعإعالن واألعما ل املهنية اللوحات االعالنية : من اجل 
boards  
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  In the name of: BASEM MOH R DWEIK باسم محمد صدقي رهاد الدويك : بأسم 

  Address: Al khalil ein sara  1111013 اخلليل عني سارة برج خالد :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد : عنوان التبليغ 

 

   (112  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26620  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

خدمات وساطة العقارات ، : اخلدمات العقارية، حتديدا: من اجل 
إدارة وترتيب : متلك العقارات، مشاركة ملكية العقارات، حتديدا

ملكية العقارات، امللكيات املشتركة، الشقق السكنية؛ 
االستثمارات العقارية، إدارة العقارات، خدمات مشاركة أوقات 

عقارات واملمتلكات العقارية، مبا في ذلك العقارات وتأجير ال
 . الوحدات السكنية املشتركة والشقق

In Respect of: Real estate services, namely, real estate 
brokerage, real estate acquisition, real estate equity 
sharing, namely, managing and arranging for ownership 
of real estate, condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real property, 
including condominiums and apartments.  

  .In the name of: Preferred Guest, Inc . برفيرد غويست، إنك: بأسم 

ون ستاربوينت ، سـتامفورد ، كونيكتيكـوت ، الواليـات  :وان العن
 . املتحدة األمريكية

Address: One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

   (110  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26621  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 
والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى 

لجة ، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح املث
الشوكالتة , ، البهارات، الثلج( التوابل)واخلرد ل واخلل الصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
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الكاكاو واملنتجات التي , واملنتجات التي اساسها الشوكالتة
الكرمي للدهن , الكرمي للدهن اساسه الكاكاو, اساسها الكاكاو

, هن اساسه الكاكاو والبندقالكرمي للد, اساسه الشوكالتة
املشروبات التي اساسها , املشروبات التي اساسها الشوكالتة

 الكاكاو 

chocolate and chocolate-based products; cocoa and 
cocoa-based products; cocoa-based spread cream; 
chocolate-based spread cream; cocoa and hazelnuts-
based spread cream, chocolate based beverages, cocoa 
based beverages  

  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.بي.فيريرو اس: بأسم 

 ,Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo ايطاليا , كونيو, البا 11151, 1بيازالي بيترو فيريرو  :العنوان 
Italy  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (115  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26622  16611 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

  In Respect of: Magazines and booklets اجملالت والكتيبات : من اجل 

  In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C) . م .ق.م.اخلطوط اجلوية القطرية ش: بأسم 

  Address: P.O. Box 22550 Doha - Qatar قطر  -الدوحة  11551ص ب  :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام احلماية 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  110  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26623  16613 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 44  44 :في الصنف 
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  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

العالج  خدمات, اخلدمات الطبية املتعلقة بالعيون: من اجل 
 خدمات العناية بالصحة واجلما ل , الطبي

In Respect of: Medical services related to Eyes Care, 
Medical treatment services, Health and Beauty Care  

  .In the name of: Shami Eye Center Company L.L.C . م.م.هركة املركز الشامي للعيون ذ: بأسم 

هـارع االميـرة  –بجانـب الـدوار السـابع  -االردن–ن عما :العنوان 
 بجانب سيفوي الدوار السابع  35عمارة رقم  –سمية بنت احلسن 

Address: Amman - Jordan - Near the 7th circle, Princess 
Sumaya Bint Al-Hasan Street, Building number 35 (near 
Safeway 7th circle)  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26624  16614 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

االجهزة و االدوات العلمية و املالحية و املساحية و : من اجل 
اجهزة و ادوات التصوير الفوتوغرافي و السنمائي و االجهزة و 

اس و االهارة و االدوات البصرية و اجهزة و ادوات قياس الوزن و القي
اجهزة و ادوات لوصل او , و االنقاذ و التعليم ( االهراف)املراقبة 

فتح او حتويل او تكثيف او نتظيم او التحكم في الطاقة 
, اجهزة تسجيل او ارسا ل او نس  الصوت او الصور, الكهربائية 

ماكنات بيع اليه , اقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسية 
, االت تسجيل النقد , ة التي تعمل بقطع النقد و اليات لالجهز
اجهزة , معدات و اجهزة حاسوبية ملعاجلة البيانات , االت حاسبة 
 اخماد النيران 

In Respect of: of scientific , nautical , surveying , 
photographic , cinematographic ,optical , weighing , 
measuring , signaling , checking (supervision) , life-
saving and teaching apparatus and instruments ; 
apparatus and instruments for conducting , switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording , transmission or 
reproduction of sound or images ; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operaed apparatus; cash registers , 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus.  

  In the name of: ayman ramzi khamees badran امين رمزي خميس بدران : بأسم 

  Address: nablus - shar'sufian amaret gazal tabq 4  4عمارة غزا ل ط  -هارع سفيان  -نابلس  :العنوان 

  4عمارة غزا ل ط  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - shar'sufian amaret gazal 
tabq 4  
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   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26625  16615 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 12/03/2015  11/13/1115: التاري  

السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles.  

  .In the name of: British American Tobacco (Brands) Inc . اينك( براندز)بريتش أميريكان توباكو : بأسم 

، ويلمنغتــون، ديالويــر 311ســنترفيل رود، ســوت  1211 :العنــوان 
 يات املتحدة االمريكية ، الوال15010

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America  

رام  ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

   (113  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26626  16616 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: sweet and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

  In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION مؤسسة مها اجلفالي لتسويق املواد الغذائية : بأسم 

  Address: SAUDIA ARABIA -JADAH جدة  -لسعوديةا :العنوان 

   : Address for Services هركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح: عنوان التبليغ 

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   66  
  

 

 (  114  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26627  16612 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

آالت، خاصة الغساالت وغساالت أطباق، أجهزة : جل من ا
التجفيف، عصارات ومكاوي، مكانس كهربائية، مكانس 
كهربائية رطبة وجافة؛ أكياس املكانس الكهربائية؛ مطاحن 
ارات فاكهة كهربائية، لألغراض املنزلية، أجهزة آلية  قهوة، عصَّ

طات للتغليف عن طريق التفريغ بالطرد املركزي، خالطات، خال
كهربائية، آالت تقطيع، سكاكني تعمل بالكهرباء، فتاحات علب 
كهربائية، مصفيات هطف، فراهي مكانس كهربائية، خراطيم 
مكانس كهربائية؛ أجهزة معاجلة الطعام، خالطات؛ أجهزة 
ومعدات منزلية؛ آالت تنظيف؛ أجهزة معاجلة الطعام كهربائية، 

، أجهزة (كهربائية) آالت قطع كهربائية؛ أجهزة وآالت للمطب 
تقطيع، طحن، كبس، تقشير، جرش، تقطيع إلى هرائح، متزيق 
وتقطيع؛ آالت خياطة؛ مقصات كهربائية؛ آالت زخرفة؛ آالت 
ومعدات للتلميع، صقل بالشمع، آالت تقشير؛ مجففات؛ 
ملمعات األرضيات، ملمعات األحذية؛ معدات لصناعة املياه 

ت غسل السجاد بالشامبو تعمل املعدنية واملشروبات الغازية، آال
بالكهرباء؛ منظفات تعمل بالبخار أو منظفات تعمل بالضغط 
العالي؛ آالت حتضير الطعام واملشروبات، كهربائية 
وكهروميكانيكية، قطع ولوازم جلميع اآلالت املذكورة أعاله، 

 ، مبا في ذلك، قطع غيار، ماتورات 2الصنف /الواردة في الفئة

In Respect of: Machines, particularly washing machines 
and dishwashers, spin dryers, wringers and irons, vacuum 
cleaners, wet and dry vacuum cleaners; vacuum cleaner 
bags; coffee grinders, electric fruit presses for household 
use, centrifuges, automatic vacuum packaging machines, 
mixers, electric blenders, slicers, electric knives, electric 
can openers, suction filters, vacuum cleaner brushes, 
vacuum cleaner hoses; food processors, mixers; 
household appliances and instruments; cleaning 
machines; electric food processors, electric cutlery; 
(electric) kitchen appliances and machines, appliances for 
chopping, grinding, pressing, peeling, crushing, slicing, 
shredding and cutting; sewing machines; electric scissors; 
embossers; machines and equipment for polishing, wax-
polishing; peelers; dryers; floor polishers, shoe polishers; 
equipment for the manufacture of mineral waters and soft 
drinks, electric carpet shampooers; steam cleaners or high 
pressure cleaners; electronic and electromechanical 
equipment for the preparation of food, beverages; parts 
and accessories for the aforesaid machines, included in 
class 7, including spare parts, motors  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
م ذات باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقا

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  115  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26628  16610 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

أجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي : من اجل 
وازين للمطب ، موازين للحمام، والبصرية والوزن والقياس؛ م

معدات تسجيل أو إرسا ل أو إستنساخ الصوت أو الصور؛ 
هاهات إسقاط؛ هوائيات، أطباق القمر الصناعي، منصات 
ألعاب الفيديو؛ هواتف، آالت الرد اآللي على الهاتف، أجهزة 
ستيريو للسيارات؛ ترانزيستور؛ أجهزة تشغيل محمولة؛ أجهزة 

أجهزة تنبيه السلكية؛ أنظمة هاي فاي،  الراديو؛ هاهات عرض؛
مشغل إسطوانات، أقراص مدمجة، أقراص رقمية، أقراص الليزر 

، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة 3.بي.، قارئات ام(بلو راي)األزرق 
موالفة؛ مكبرات، /تسجيل الصور؛ مكبرات؛ أجهزة موائمة

ة السينما املنزلية، أجهزة التلفزيون، هاهات التلفزيون، أجهز
عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن بعد؛ آالت تصوير، كاميرات 
الفيديو، أجهزة تسجيل الفيديو، مفكرات يومية إلكترونية؛ آالت 

؛ معدات صوتية وبصرية، أجهزة فك الشيفرة (الديكتافون)إمالء 
؛ أجهزة التحكم باحلرارة؛ ألواح همسية؛ قطع ولوازم أي (ديكودر)

  5الصنف /لفئةمن املنتجات الواردة في ا

In Respect of: Photographic, cinematographic, optical, 
weighing, and measuring equipment and instruments; 
kitchen scales, bathroom scales, equipment for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
projection screens; antennas, satellite dishes, video game 
consoles; telephones, telephone answering machines, car 
stereo; transistors; portable players; radios; viewers; radio 
alarms; hi-fi systems, record player, CD, DVD, Blu-ray, 
MP3 readers, audio recorders, image recorders; amplifiers; 
tuners; speakers, home cinema, televisions, television 
screens, video projectors, remote controls; cameras, video 
cameras; VCRs, electronic diaries; dictating machines; 
audiovisual equipment, decoders; heat control devices; 
solar panels; parts and accessories of these products 
contained within Class 9  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (116  )  
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  Trade Mark No.: 26629  16615 :التجارية رقم  العالمة

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

معدات وجتهيزات لإلنارة، التدفئة، الطب ، التبريد، : من اجل 
التجميد، التجفيف، التهوية، التكييف، توليد البخار، متديدات 

، مضخات (مشعاع)بادالت احلرارة املياه والصرف الصحي؛ م
حرارية، مراجل، أنظمة الطاقة الشمسية للتسخني، أجهزة 
ومعدات تدفئة بالطاقة الشمسية، مواقد تعمل باحتراق 
اخلشب، حارقات، مراوح، أجهزة إزالة الرطوبة، مواقد، مسطحات 

، (أجهزة طب )بوتاجاز، أفران، أفران امليكروويف، هوايات 
آالت صنع السندويشات احملمصة، مقالة  محمصات، هوايات،

كهربائية، أجهزة الطهي بالبخار، ثالجات، مجمدات، أقبية 
النبيذ، مجففات املالبس، أغطية جهاز التهوية فوق الفرن، 
سخانات املياه، آالت صنع القهوة، كهربائية، أباريق كهربائية، 
مجففات الشعر، بالوعات، أجهزة طحن األطعمة، آالت صنع 

، آالت صنع اللنب، مدفئات زجاجة الرضاعة، (الوفل)عك الك
كهربائية، قدور طب  بالضغط، كهربائية؛ مدفئات األطباق؛ 
أجهزة تدفئة موضعية، بطانيات كهربائية لغير األغراض 
الطبية؛ هوايات؛ أواني طهي كهربائية، مراوح كهربائية 
؛ لالستخدام الشخصي؛ أدوات التحكم بالتدفئة؛ أجهزة تعقيم
قطع ولوازم جميع البضائع املذكورة أعاله الواردة في 

  11الصنف /الفئة

In Respect of: Equipment and installations for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, freezing, drying, 
ventilating, air conditioning, generating steam, water 
supplies and sanitation; radiators, heat pumps, boilers, 
solar energy systems for heating, solar energy heating 
installations and equipment, wood burning stoves, 
burners, fans, dehumidifiers, stoves, hobs, ovens, 
microwave ovens, grills (cooking appliances), toasters, 
barbecues, toasted sandwich makers, electric fryers, 
steam cookers, refrigerators, freezers, wine cellars, 
clothes dryer, oven range hoods, water heaters, electric 
coffee makers , electric kettles, hair dryers, sinks, food 
grinders, electric waffle makers, electric yoghurt makers, 
electric feeding bottle warmers; electric pressure cookers; 
plate warmers; space heaters; electric blankets not for 
medical purposes; rotisseries; electric cooking utensils, 
electric fans for personal use; heating controls; sterilizers; 
parts and accessories for the aforesaid goods contained 
within Class 11  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (112  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26630  16631 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

 In Respect of: Retail services and online retail sales ofخدمات التجزئة ومبيعات التجزئة على اعإنترنت : من اجل 
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للغساالت وغساالت األطباق، أجهزة التجفيف، عصارات 
ومكاوي، مكانس كهربائية، مكانس كهربائية رطبة وجافة؛ 

ا رات فاكهة أكياس املكانس الكهربائية؛ مطاحن قهوة، عصَّ
كهربائية، لألغراض املنزلية، أجهزة آلية للتغليف عن طريق 
التفريغ بالطرد املركزي، خالطات، خالطات كهربائية، آالت تقطيع، 
سكاكني تعمل بالكهرباء، فتاحات علب كهربائية، مصفيات 
هطف، فراهي مكانس كهربائية، خراطيم مكانس كهربائية؛ 

أجهزة ومعدات منزلية؛ آالت أجهزة معاجلة الطعام، خالطات؛ 
تنظيف؛ أجهزة معاجلة الطعام كهربائية، آالت قطع كهربائية؛ 

، أجهزة تقطيع، طحن، كبس، (كهربائية)أجهزة وآالت للمطب  
تقشير، جرش، تقطيع إلى هرائح، متزيق وتقطيع؛ آالت خياطة؛ 
مقصات كهربائية؛ آالت زخرفة؛ آالت ومعدات للتلميع، صقل 

تقشير؛ مجففات؛ ملمعات األرضيات، ملمعات  بالشمع، آالت
األحذية؛ معدات لصناعة املياه املعدنية واملشروبات الغازية، آالت 
غسل السجاد بالشامبو تعمل بالكهرباء؛ منظفات تعمل 
بالبخار أو منظفات تعمل بالضغط العالي؛ آالت حتضير الطعام 

التصوير  واملشروبات، كهربائية وكهروميكانيكية، أجهزة وأدوات
الفوتوغرافي والسينمائي والبصرية والوزن والقياس؛ موازين 
للمطب ، موازين للحمام، معدات تسجيل أو إرسا ل أو إستنساخ 
الصوت أو الصور؛ هاهات إسقاط؛ هوائيات، أطباق القمر 
الصناعي، منصات ألعاب الفيديو؛ هواتف، آالت الرد اآللي على 

ترانزيستور؛ أجهزة تشغيل  الهاتف، أجهزة ستيريو للسيارات؛
محمولة؛ أجهزة الراديو؛ هاهات عرض؛ أجهزة تنبيه السلكية؛ 
أنظمة هاي فاي، مشغل إسطوانات، أقراص مدمجة، أقراص 

، أجهزة 3.بي.، قارئات ام(بلو راي)رقمية، أقراص الليزر األزرق 
تسجيل الصوت، أجهزة تسجيل الصور؛ مكبرات؛ أجهزة 

، السينما املنزلية، أجهزة التلفزيون، موالفة؛ مكبرات/موائمة
هاهات التلفزيون، أجهزة عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن 
بعد؛ آالت تصوير، كاميرات الفيديو، أجهزة تسجيل الفيديو، 

؛ معدات (الديكتافون)مفكرات يومية إلكترونية؛ آالت إمالء 
؛ أجهزة التحكم (ديكودر)صوتية وبصرية، أجهزة فك الشيفرة 

رارة؛ ألواح همسية؛ معدات وجتهيزات لإلنارة، التدفئة، باحل
الطب ، التبريد، التجميد، التجفيف، التهوية، التكييف، توليد 

، (مشعاع)البخار، متديدات املياه والصرف الصحي؛ مبادالت احلرارة 
مراوح، أجهزة إزالة الرطوبة، مواقد، مسطحات بوتاجاز، أفران، 

، محمصات، هوايات، (أجهزة طب )أفران امليكروويف، هوايات 
آالت صنع السندويشات احملمصة، مقالة كهربائية، أجهزة 
الطهي بالبخار، ثالجات، مجمدات، أقبية النبيذ، مجففات 
املالبس، أغطية جهاز التهوية فوق الفرن، سخانات املياه، آالت 
صنع القهوة، كهربائية، أباريق كهربائية، مجففات الشعر، 

، آالت (الوفل)زة طحن األطعمة، آالت صنع الكعك بالوعات، أجه
صنع اللنب، مدفئات زجاجة الرضاعة، كهربائية، قدور طب  
بالضغط، كهربائية؛ مدفئات األطباق؛ أجهزة تدفئة موضعية، 
بطانيات كهربائية لغير األغراض الطبية؛ هوايات؛ أواني طهي 
كهربائية، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي؛ أدوات 
التحكم بالتدفئة؛ أجهزة تعقيم؛ قطعها ولوازمها؛ أجهزة عرض 
املنتجات بأي وسيلة، ملبيعات التجزئية، الدعاية واعإعالن، توجيه 

 األعما ل؛ إدارة األعما ل 

washing machines and dishwashers, spin dryers, wringers 
and irons, vacuum cleaners, wet and dry vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; coffee grinders, electric 
fruit presses for household use, centrifuges, automatic 
vacuum packaging machines, mixers, electric blenders, 
slicers, electric knives, electric can openers, suction 
filters, vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner hoses; 
food processors, mixers; household appliances and 
instruments; cleaning machines; electric food processors, 
electric cutlery; (electric) kitchen appliances and 
machines, appliances for chopping, grinding, pressing, 
peeling, crushing, slicing, shredding and cutting; sewing 
machines; electric scissors; embossers; machines and 
equipment for polishing, wax-polishing; peelers; dryers; 
floor polishers, shoe polishers; equipment for the 
manufacture of mineral waters and soft drinks, electric 
carpet shampooers; steam cleaners or high pressure 
cleaners; electronic and electromechanical equipment for 
the preparation of food, beverages, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, and measuring 
equipment and instruments; kitchen scales, bathroom 
scales, equipment for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; projection screens; 
antennas, satellite dishes, video game consoles; 
telephones, telephone answering machines, car stereo; 
transistors; portable players; radios; viewers; radio 
alarms; hi-fi systems, record player, CD, DVD, Blu-ray, 
MP3 readers, audio recorders, image recorders; amplifiers; 
tuners; speakers, home cinema, televisions, television 
screens, video projectors, remote controls; cameras, video 
cameras; VCRs, electronic diaries; dictating machines; 
audiovisual equipment, decoders; heat control devices; 
solar panels; equipment and installations for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, freezing, drying, 
ventilating, air conditioning, generating steam, water 
supplies and sanitation; radiators, fans, dehumidifiers, 
stoves, hobs, ovens, microwave ovens, grills (cooking 
appliances), toasters, barbecues, toasted sandwich 
makers, electric fryers, steam cookers, refrigerators, 
freezers, wine cellars, clothes dryer, oven range hoods, 
water heaters, electric coffee makers , electric kettles, hair 
dryers, sinks, food grinders, electric waffle makers, 
electric yoghurt makers, electric feeding bottle warmers; 
electric pressure cookers; plate warmers; space heaters; 
electric blankets not for medical purposes; rotisseries; 
electric cooking utensils, electric fans for personal use; 
heating controls; sterilizers; and their parts and 
accessories; presentation of products on any 
communication media, for retail sales, advertising, 
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business management; business administration  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (110  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26631  16631 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

جمع رأس املا ل وإستثمارات رأس املا ل، إستثمار رأس : من اجل 
املا ل لدعم تأسيس هركات جديدة، خدمات الرعاية املالية؛ 

؛ التحليالت املالية واعإقتصادية، (راعية)خدمات الرعاية املالية 
متويل املشاريع، اعإدارة املالية، اعإستثمار الصناعي، حتويل األموا ل 

ع عن بعد؛ خدمات إرسا ل البيانات؛ خدمات إلكترونياً؛ الدف
املعامالت، خدمات بطاقات اعإئتمان؛ خدمات بطاقات الدين؛ 
خدمات الضمان املمتدة على البضائع واخلدمات، خدمات الدفع 

 اآلمنة 

In Respect of: Raising of capital and capital investments, 
capital investment to support the creation of new 
companies, financial sponsorship services; financial 
sponsorship (sponsoring); financial and economic 
analyzes, financing of projects, financial management, 
industrial investment, electronic fund transfers; 
telepayment; data transmission services; transaction 
services, credit card services; debit card services; 
extended warranty services on products and services, 
secure payment services  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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   (115  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26632  16631 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

خدمات اعإصالح، التركيب، الصيانة، تقدمي اخلدمات : من اجل 
وتنظيف جميع املعدات واألجهزة املنزلية الصوتية والبصرية، 

 الفوتوغرافية، الهاتفية، التدفئة 

In Respect of: Repair, installation, maintenance, servicing 
and cleaning of all household, audio-visual, photographic, 
telephonic, heating equipment and appliances  

  In the name of: GROUPE BRANDT غروبي براندت : بأسم 

ــوان  ــرانكلني 05/51 :العن ــارد ف ــت-بوليف ــل 51511, روزفيل -روي
 فرنسا , ماملايسون

Address: 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON, FRANCE  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
ذات باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (111  )  
 

  Trade Mark No.: 26633  16633 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 
ة ، الدقيق واملستحضرات والساجو وما يقوم مقام القهو

, املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، الشوكالتة 
العلكة ، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح 

 واخلرد ل واخلل ، البهارات، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, Sugar, and artificial 
coffee; rice, flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; Chocolate, Biscuits, 
Chewing gum, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, spices; ice  

  .In the name of: AL KAFAAH FOODS L.L.C . م.م.هركة الكفاءه لالغذيه ذ: بأسم 

  Address: P.O Box 183 Amman 16010, Jordan االردن , 16111عمان  103ب .ص :وان العن

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26634  16634 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: تاري  ال

  In Respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

  In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION مؤسسة مها اجلفالي لتسويق املواد الغذائية : بأسم 

  Address: SAUDIA ARABIA -JADAH جدة  -السعودية :العنوان 

   : Address for Services هركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح: التبليغ  عنوان

 

   (111  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26635  16635 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

  In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION مؤسسة مها اجلفالي لتسويق املواد الغذائية : بأسم 

  Address: SAUDIA ARABIA -JADAH جدة  -السعودية :العنوان 

   : Address for Services هركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح: عنوان التبليغ 

 

 (  123  )  
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  Trade Mark No.: 26636  16636 :رقم  العالمة التجارية

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

  In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION مؤسسة مها اجلفالي لتسويق املواد الغذائية : بأسم 

  Address: SAUDIA ARABIA -JADAH جدة  -السعودية :العنوان 

   : Address for Services هركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح: عنوان التبليغ 

 

   (114  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26637  16632 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

  In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION مؤسسة مها اجلفالي لتسويق املواد الغذائية : بأسم 

  Address: SAUDIA ARABIA -JADAH جدة  -السعودية :العنوان 

   : Address for Services هركة اجلمانة -تفوح اخلليل طريق: عنوان التبليغ 

 

   (115  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26638  16630 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: computers احلاسوب : من اجل 
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كنولوجيا املساهمة هركة نانوسيس للتجارة والت: بأسم 
 اخلصوصية احملدوده 

In the name of: shreket nanosys letijara wa teknolojia 
almosahma alksosia almahdoda  

 Address: nablus- rafeedia-mojama a omnia al-tijaree - tel  15/1322111/ مجمع امية التجاري /رفيديا -نابلس  :العنوان 
09-2377221  

نابلس -مكتب كنعان لالستشارات القانونية : التبليغ  عنوان
 هارع سفيان 

Address for Services :   

 

   (116  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26639  16635 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 15/03/2015  15/13/1115: التاري  

  In Respect of: computers احلاسوب : من اجل 

هركة نانوسيس للتجارة والتكنولوجيا املساهمة : بأسم 
 اخلصوصية احملدوده 

In the name of: shreket nanosys letijara wa teknolojia 
almosahma alksosia almahdoda  

 Address: nablus- rafeedia-mojama a omnia al-tijaree - tel  15/1322111/ مجمع امية التجاري /رفيديا -نابلس  :العنوان 
09-2377221  

نابلس -مكتب كنعان لالستشارات القانونية : عنوان التبليغ 
 هارع سفيان 

Address for Services :   

 

   (112  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26640  16641 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وغطاء الرأس : من اجل 
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 In the name of: SHAREIKIT LEOPARDO LITIJART هركة ليو باردو لتجارة املالبس واالحذية : بأسم 
ALMALABES WA ALAHTHIYA  

  Address: NABLUS -SHAR' TUNIS - JAWWAL : 0599320110  1555311111: حوا ل  -هارع تونس  -نابلس  :العنوان 

 Address for Services :  NABLUS -SHAR' TUNIS - JAWWAL  1555311111: حوا ل  -هارع تونس  -نابلس : عنوان التبليغ 
: 0599320110  

 

   (110  )  
 

  Trade Mark No.: 26641  16641 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

؛ [للتربية والتعليم]التعليم؛ التدريب؛ األكادمييات : من اجل 
تنظيم وإدارة املؤمترات؛ تنظيم وإدارة اعإجتماعات؛ تنظيم وإدارة 
احللقات الدراسية؛ تنظيم وإدارة الندوات؛ تنظيم وإدارة ورهات 

؛ تنظيم وإدارة حلقات دراسية؛ [التدريب] ؛ التمرين[تدريب]العمل 
؛ دورات دراسية [للتعليم أو الترفيه]تنظيم املباريات أو املنافسات 

باملراسلة؛ إعداد أهرطة الفيديو؛ النشر املكتبي اعإلكتروني؛ 
؛ خدمات التدريس؛ [نصائح تعليمية أو تدريبية]التوجيه املهني 

عليمية؛ تنظيم حفالت تنظيم املعارض لألغراض الثقافية أو الت
؛ نشر الكتب والصحف [إستعراض]؛ التدريب العملي [ترفيه]

اعإلكترونية الفورية؛ نشر نصوص بخالف نصوص الدعاية 
واعإعالن؛ تأجير مسجالت الصوت؛ التدريس؛ الترجمة؛ التعليم؛ 

 . إعادة التدريب املهني

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities  

 In the name of: AL-Zawra'a Tobacco & Cigarettes Trading الزوراء لتجارة التبغ والدخان : بأسم 
Co  

ـــوان  ـــان 541536ب .ص :العن ـــة 11154، عم ـــة األردني ، اململك
 الهاهمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan  

   : Address for Services فلسطني  -نابلس 115ب .ص: التبليغ  عنوان

 

   (115  )  
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  Trade Mark No.: 26642  16641 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

  In Respect of: Biscuts Chocolate بسكويت هوكوالته : من اجل 

 In the name of: Sharekat alhayat llhalawyat walesteerad هركة احلياة للحلويات واالستيراد والتسويق عادية عامة : بأسم 
waltasweeq  

  Address: Jenin sharei haifa جنني هارع حيفا  :العنوان 

 Address for Services :  Jenin sharei haifa جنني هارع حيفا : عنوان التبليغ 

 

 (  130  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26643  16643 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

الزيوت  -الزيوت السائلة والزبده والسمنه النباتية : من اجل 
 والدهون املعدة لالكل 

In Respect of: butter, edible oils , margarine, edible oils 
and fats  

-In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya al هركة مصانع الزيوت النباتية املساهمة العامة احملدودة : بأسم 
mosahema al-mahdoda  

  Address: Palestinan - nablus املنطقة الصناعية الشرقية  -نابلس  -فلسطني  :العنوان 

  Address for Services :  Palestinan - nablus املنطقة الصناعية الشرقية  -نابلس  -فلسطني : التبليغ عنوان 

 

 (  131  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26644  16644 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

تجات واملواد الصيدالنية لالستخدام املستحضرات واملن: من اجل 
 . الطبي والعالجي

In Respect of: Pharmaceutical preparations, products and 
substances for medical use.  
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  .In the name of: Astellas Pharma Europe B.V . في.استيالس فارما يوروب بي: بأسم 

  Address: Sylviusweg 62 BE Leiden NL-2333 Netherlands . ، هولندا1333-ان ا ل ، بي ايي ليدن،61سيلفيوسويغ  :العنوان 

   : Address for Services فلسطني  -نابلس 115ب .ص: عنوان التبليغ 

 

   (131  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26645  16645 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

الزيوت -الزيوت السائلة والزبدة والسمنة النباتية : من اجل 
 والدهون املعدة لالكل 

In Respect of: butter,edible oils,margarine, edible oils and 
fats  

-In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya al هركة مصانع الزيوت النباتية املساهمة العامة احملدودة : بأسم 
mosahema al-mahdoda  

  Address: Palestinan - nablus املنطقة الصناعية الشرقية  -نابلس  -فلسطني  :العنوان 

  Address for Services :  Palestinan - nablus املنطقة الصناعية الشرقية  -نابلس  -فلسطني : عنوان التبليغ 

 

   (133  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26646  16646 :رية رقم العالمة التجا

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ صابون؛ مواد : من اجل 
لغاياٍت جتميلية؛ مزيالت ( لوهن)تواليت؛ كرميات وغسوالت 

 . للروائح الكريهة لإلنسان

In Respect of: Perfumery; Essential Oils; Cosmetics; 
Soaps; Toiletries; Creams and lotions for cosmetic 
purposes; Deodorants for human beings  

  In the name of: Vini Cosmetics PVT. LTD إ ل تي دي . فيني كوزمتيكس بيه في تي: بأسم 

 Address: “Janki House” 2, Sunrise Park, Opp.Himalaya جانكي هاوس  :العنوان 
Mall,Drive in Road, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat, India  

   : Address for Services فلسطني  -نابلس 115ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  134  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26647  16642 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: ري  التا

أجهزة تكييف الهواء، معدات و منشآت تبريد، مراوح، : من اجل 
سخانات، ناهر الهواء، أنظمة تكييف الهواء، أنظمة تهوية، و 

 . أجزاء ومكونات لكل ما سبق

In Respect of: Air conditioners, cooling appliances and 
installations, fans, heaters, air diffusers; air conditioning 
systems; ventilation systems; Parts and components for 
all the above  

  In the name of: Tornado Consumer Products Ltdl تورنيدو للمنتجات االستهالكية : بأسم 

  Address: Ahamal st., rosh-haayin 48092, Israe11 اسرائيل  40151هاين -هارع اهاما ل ، روش 11 :العنوان 

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

 

   (135  )  

MAFROUSHAT ALAMAKEN 
 

  Trade Mark No.: 26648  16640 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115:  التاري 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعما ل وتفعيل النشاط : من اجل 
 املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: shareket glubal lelmafroushat هركة جلوبا ل للمفروهات : بأسم 

  Address: nablus-bet ieba بيت ايبا -نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus-bet ieba بيت ايبا -نابلس: عنوان التبليغ 

 

   (136  )  

VENUE FURNITURE 

  Trade Mark No.: 26649  16645 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 16/03/2015  16/13/1115: التاري  

الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعما ل وتفعيل النشاط : من اجل 
 املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: shareket glubal lelmafroushat هركة جلوبا ل للمفروهات : بأسم 

  Address: nablus-bet ieba بيت ايبا -نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus-bet ieba بيت ايبا -نابلس: عنوان التبليغ 

 

   (132  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26650  16651 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 24  14 :في الصنف 

  Date: 17/03/2015  12/13/1115: التاري  

املنسوجات واالقمشةواملنسوجات بالقطعة وذات : من اجل 
واألصناف املنسوجة  –األطوا ل احملدودة واغطية الفراش واملوائد

املفصلة الغطية احلممات وبياضات لالستعما ل املنزلي من 
النسيج الو البالستيك واقمشة الستائر املناهف وكسوة 

 املالءات واخملدات والسجاد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers linen household 
,curtains ,towels ,below carbet ,covers  

  In the name of: NAJAH ZUHAIR KHALED OSAILY جناح زهير خالد عسيلي : بأسم 

  Address: AL KHALIL اخلليل عمارة الستي سنتر  :عنوان ال

   : Address for Services  1111111اخلليل عمارة ستي سنتر : عنوان التبليغ 

 

   (130  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26651  16651 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 
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  Date: 17/03/2015  12/13/1115: التاري  

  In Respect of: Advertising; servies and bill boards اعإعالن واللوحات االعالنية : من اجل 

  In the name of: NAJAH ZUHAIR KHALED OSAILY جناح زهير خالد عسيلي : بأسم 

  Address: AL KHALIL اخلليل عمارة الستي سنتر  :العنوان 

   : Address for Services  1111111سنتر اخلليل عمارة ستي : عنوان التبليغ 

 

 (  139  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26652  16651 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 17/03/2015  12/13/1115: التاري  

خدمات التأمني ، الشؤون التمويلية ، الشؤون املالية ، : من اجل 
 والشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs.  

هركة فينكس الدولية لالستثمار واخلدمات املساهمة : بأسم 
 اخلصوصية 

In the name of: SHAREKAT FENEKS AL DAWLIA LIL 
ISTETHMAR WA ELKHADAMAT AL MOSAHIMA AL 
KHOSOSIA  

 Address: RAMALAH . MAGAMA CITY CENTER . AL TABEK الطابق الثالث . مجمع سيتي سنتر . م اهللرا :العنوان 
AL THALETH  

مجمع سيتي . احملامي معتصم جفا ل رام اهلل : عنوان التبليغ 
  1555135121موبايل . الطابق الثالث . سنتر 

Address for Services :   

اليعطي اصحابها حق ان تسجيل هذه العالمة : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  140  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26653  16653 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 
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  Date: 18/03/2015  10/13/1115: التاري  

, عما ل، اجملالت، التذاكر، ودفاتر املالحظاتبطاقات اال: من اجل 
واألصناف املصنوعة من هذه املواد ( الكرتون)الورق والورق املقوى 

غير املصنفة في فئات أخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، 
الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة 

دوات اخلاصة بالفنانني ، في القرطاسية أو لألغراض املنزلية ، األ
عدا )فرش التلوين والدهان ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 

، مواد ( عدا األجهزة)، املواد االرهادية والتعليمية ( األثا 
، ورق ( غير املصنفة ضمن فئات أخرى)بالستيكية للتغليف 

 اللعب ، حروف الطباعة ، االكالهيهات 

In Respect of: Business cards, magazines, tickets 
notebooks, Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); playing cards; printers’ type; printing 
blocks  

  In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C) . م.ق.م.اخلطوط اجلوية القطرية ش: بأسم 

  Address: P.O. Box 22550 Doha - Qatar قطر  -الدوحة  11551ص ب  :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (141  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26654  16654 :التجارية رقم  العالمة

  In Class: 39  35 :في الصنف 

  Date: 18/03/2015  10/13/1115: التاري  

خدمات النقل، تغليف وتخزين البضائع، ترتيبات : من اجل 
السفر، النقل اجلوي، ترتيبات العطالت، ترتيبات الرحالت 

ت البريد السريع، نقل السياحية، حجز املقاعد للسفر، خدما
 املسافرين، حجوزات السفر، تزويد املعلومات املتعلقة بالنقل 

In Respect of: Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement, Air transport, Arranging of cruises, 
Arranging of tours, Booking of seats for travel, Courier 
services, Transport of travelers, Transport reservation, 
Transportation information  

  In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C) . م.ق.م.اخلطوط اجلوية القطرية ش: بأسم 

  Address: P.O. Box 22550 Doha - Qatar قطر  -الدوحة  11551ص ب  :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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   (141  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26655  16655 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 18/03/2015  10/13/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

  In the name of: IYAD NAEM NAJI KARAMEH اجي كرامه اياد نعيم ن: بأسم 

  Address: HEBRON  1555361562اخلليل ابو اكتيلة  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON  1555361562اخلليل ابو اكتيلة : عنوان التبليغ 

 
 

   (143  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26656  16656 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :الصنف  في

  Date: 18/03/2015  10/13/1115: التاري  

 In Respect of: SERVICES of PROVIDING FOOD AND االيواء املؤقت , خدمات توفير االطعمه واملشروبات : من اجل 
DRINK , TEMPORARY ACCOMONDATION  

 In the name of: Global travelers International lelkhadamat لفندقية هركة جلوبا ل ترافيلرز انترناهونا ل للخدمات ا: بأسم 
alfondqiah  

  Address: Ramallah Al-Nozha St.12  11رام اهلل هارع النزهة  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah Al-Nozha St.12  11رام اهلل هارع النزهة : عنوان التبليغ 
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 (  144  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26657  16652 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 19/03/2015  15/13/1115: التاري  

  .In Respect of: Soft drinks, non-alcoholic beverages . املشروبات الغازية واملشروبات األخرى غير الكحولية: من اجل 

  In the name of: Kamil Shbeta كميل هبيطة : بأسم 

 Address: ul. Batalionu AK “Karpaty” 1D lok.158 , 00-712 بتاليونو إيه كاي . يو أ ل :العنوان 
Warszawa (Warsaw), Poland  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

ستخدام العام مبعز ل ذات اال pureمشروط على استخدام كلمة 
ان العالمة تشتمل على االلوان االبيض : عن العالمة مالحظة 

 واالسودوالذهبي واالصفر 

   

 

 (  145  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26658  16650 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19  15 :في الصنف 

  Date: 19/03/2015  15/13/1115: التاري  

، أنابيب قاسية (غير معدنية)واد بناءإسمنت، طوب، م: من اجل 
غير معدنية للمباني، أسفلت وفت وقار، مباني غير معدنية 

غير معدنية، حجر للبناء، حجر ( مجسمات)قابلة للنقل، نصب 
، (مواد بناء)جيري، حجارة للرصف، حصى للرصف، طالءات 

 . خراسنة، جبس، جير، حجر جيري، زفت، سيليكا

In Respect of: Building materials Cement, bricks,(non-
metallic), non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable building; 
monuments, not of metal. Building stone, calcareous 
stone, clinker stone, clinker ballast, coasting (building 
materials), concrete, gypsum, lime, limestone, pitch, silica  

  In the name of: Sharket sanad lalsenaat al-enshayeh هركة سند للصناعات اعإنشائية : بأسم 

  Address: ramallah- al masayef . al qaser bld  4عمارة القصر الطابق  -املصايف  -رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services الطابق الثالث  -عمارة الفارع  -البالوع  -البرة : عنوان التبليغ 
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  146  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26659  16655 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 19/03/2015  15/13/1115: التاري  

  ;In Respect of: Advertising; business management اعإعالن واألعما ل املهنية : من اجل 

  In the name of: sharikat golf plastic al sinaeah هركة جولف بالستيك الصناعية : بأسم 

  Address: halhul  اخلليل حلحو ل واد قبون :العنوان 

  Address for Services :  halhul اخلليل حلحو ل واد قبون : عنوان التبليغ 

 

   (142  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26660  16661 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

ة ألحواض تربية األحياء آالت تصريف؛ مضخات تهوي: من اجل 
؛ (املازجات)املائية؛ آالت اعما ل اخلشب؛ مضخات لولبية؛ آالت املزج 

آالت كهروميكانيكية لتحضير املشروبات؛ ماكينات اخلياطة؛ 
مضخات الصرف العام؛ مضخة الرواسب للبترو ل؛ آالت تصنيع 
األدوات املعدنية؛ أجهزة إقالع للمحركات واملكائن؛ عدد حتمل 

؛ [أجزاء آالت]بخالف التي تدار يدوياً؛ أعضاء ساكنة  باليد
؛ مضخات طرد [أجزاء آالت أو مكائن أو محركات]مضخات 

؛ ضاغطات [أجزاء آالت]مركزي؛ مضخة املياه للمركبات؛ صمامات 
؛ أجهزة حلام كهربائية؛ آالت [أجزاء آالت]؛ منظمات ضغط [آالت]

مزيالت الهواء ملياه  وأجهزة تنظيف كهربائية؛ آالت فرز للصناعة؛
التغذية؛ أجهزة تغذية ملراجل املكائن؛ محركات بخالف 

In Respect of: Drainage machines; Aerating pumps for 
aquaria; Woodworking machines; Pulp pump; Agitators; 
Beverage preparation machines, electromechanical; 
Sewing machines; Mine drainage pump; Sludge pump for 
petroleum; Metalworking machines; Starters for motors 
and engines; Hand-held tools, other than hand-operated; 
Stators [parts of machines]; Pumps [parts of machines, 
engines or motors]; Centrifugal pumps; Vehicle water 
pump; Valves [parts of machines]; Compressors 
[machines]; Pressure regulators [parts of machines]; 
Soldering apparatus, electric; Cleaning (Machines and 
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 ;apparatus for-), electric; Sorting machines for industry املستخدمة في املركبات البرية 
De-aerators for feedwater; Feeding apparatus for engine 
boilers; Motors, other than for land vehicles  

  .In the name of: Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co., Ltd . ، ا ل تي دي.زهيجياجن دايوان بامبز اندستريا ل كو: بأسم 

دانيــا اندســتريا ل اريــا، زيجــو تــاون، وينليــنج ســيتي،  :العنــوان 
 ، الصني زهيجياجن

Address: Danya Industrial Area, Zeguo Town, Wenling 
City, Zhejiang, China  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  148  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26661  16661 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

االرز .القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 
والدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

عسل النحل والعسل االسود .واحللويات واحللويات املثلجة
( التوابل)ااخلرد ل واخلل والصلصات .اخلميرة ومسحوق اخلبيز امللح .

 . لجالث.البهارات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.هركة بالكو لالستيراد والتوزيع م: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

   (145  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26663  16663 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

منتجات الورق من جميع االنواع ويشمل املناديل : من اجل 
 الورقية والشاش الورقي وورق التواليت والبشاكير 

In Respect of: Allpaper and hygienic tissue product, 
toilette paper rolls ,  
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 In the name of: sharekat masane alsharq alarabia lelfwat هركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية : بأسم 
alsehia  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هـارع احلسـبة ص  :العنوان 
  125ب 

Address: nablus palstine p o box279  

لس املنطقة الصناعية الشرقية هارع ناب: عنوان التبليغ 
  125احلسبة ص ب 

Address for Services :  nablus palstine p o box279  

 

   (151  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26664  16664 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

من جميع االنواع ويشمل املناديل  منتجات الورق: من اجل 
 الورقية والشاش الورقي وورق التواليت والبشاكير 

In Respect of: Allpaper and hygienic tissue product, 
toilette paper rolls ,  

 In the name of: sharekat masane alsharq alarabia lelfwat هركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية : بأسم 
alsehia  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هـارع احلسـبة ص  :العنوان 
  125ب 

Address: nablus palstine p o box279  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هارع : عنوان التبليغ 
  125احلسبة ص ب 

Address for Services :  nablus palstine p o box279  

 

   (151  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26665  16665 :رية رقم العالمة التجا

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

 ,In Respect of: Allpaper and hygienic tissue productمنتجات الورق من جميع االنواع ويشمل املناديل : من اجل 
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  , toilette paper rolls , baby diapers الورقية والشاش الورقي وورق التواليت والبشاكير 

 In the name of: sharekat masane alsharq alarabia lelfwat هركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية : بأسم 
alsehia  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هـارع احلسـبة ص  :العنوان 
  125ب 

Address: nablus palstine p o box279  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هارع : عنوان التبليغ 
  125احلسبة ص ب 

Address for Services :  nablus palstine p o box279  

 

 (  152  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26666  16666 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 
في غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، مستحضرات جتميل 

 غسو ل لوهن للشعر ، منظفات أسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

هركة نحو عالم أخضر للمنظفات وتشكيل األملنيوم : بأسم 
 واحلديد عادية عامة 

In the name of: SHAREKAT NAHOW ALAM AKHDER/ 
LELMONTHFAT W TSHKIL ALALMINUIM W ALHADID 
ADEA AMAA  

  Address: AREHA SHAREE QASER HISAHM أريحا هارع قصر هشام  :العنوان 

  Address for Services :  AREHA SHAREE QASER HISAHM أريحا هارع قصر هشام : عنوان التبليغ 

 

   (153  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26667  16662 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 22/03/2015  11/13/1115: التاري  

األجهزة و األدوات البصرية وأجهزة اعإهارة واملراقبة : من اجل 
واعإنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل ( اعإهراف)

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية و أجهزة 

In Respect of: Optical instruments, tools and hardware 
signal and control (supervision), rescue and education 
systems and tools to connect or open or convert or 
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سجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الصور و حامالت بيانات ت
مغناطيسية و أقراص تسجيل و آالت حاسبة و معدات وأجهزة 
كمبيوتر ملعاجلة البيانات و أجهزة إخماد النيران ومراقبة احلريق 

 اسالو كهربائية 

intensify or regulation or control of electric energy and 
recording or send or sound or images, magnetic data and 
recording and calculating machines and equipment and 
discs carriers copying devices computer for data 
processing and fire suppression systems and fire alarm 
control electric wire  

  In the name of: BASEM MOH R DWEIK باسم محمد صدقي رهاد الدويك : بأسم 

  Address: Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد  :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil ein sara  1111013اخلليل عني سارة برج خالد : عنوان التبليغ 

 

 (  154  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26668  16660 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعما ل وتفعيل : من اجل 
 . النشاط املكتبي

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.  

 In the name of: Shareket Birzet Lil Mashrobat W Al . هركة بيرزيت للمشروبات والتسويق: بأسم 
Tasoyq.  

 Address: Palestine – Ramallah – Birzet – the Industrial . املنطقة الصناعية –بيرزيت  –رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 
area  

، احملامي بال ل  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
 كما ل 

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  155  )  
 

  Trade Mark No.: 26669  16665 :مة التجارية رقم العال

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

خدمات توفير االطعمة واملشروبات ، االيواء املؤقت، : من اجل 
خدمات توفير املشروبات بواسطة البارات والكفتريات واملطاعم 

 . والفنادق 

In Respect of: Services to provide food and beverages, 
temporary shelter, services by providing drinks and And 
cafeterias bars, restaurants and hotels.  

 In the name of: Shareket Birzet Lil Mashrobat W Al . هركة بيرزيت للمشروبات والتسويق: بأسم 
Tasoyq.  

 Address: Palestine – Ramallah – Birzet – the Industrial . املنطقة الصناعية –بيرزيت  –رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 
area  

، احملامي بال ل  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
 كما ل 

Address for Services :   

طلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية امل
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  156  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26670  16621 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

  In Respect of: rims for vehicle wheels ت املركبات اطارات لعجال: من اجل 

  In the name of: alshrka lathhbia llatart mosahma khsosia الشركة الذهبية لالطارات مساهمة خصوصية : بأسم 

  Address: alram-hazma-shara hazma alrasi هارع حزما الرئيسي -حزما-الرام :العنوان 

   : Address for Services الطابق االو ل -عمارة الرموني-رام اهلل : عنوان التبليغ 
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   (152  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26672  16621 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

التعليم والتهذيب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية : من اجل 
 قافية والث

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities  

  In the name of: shareket safad lele3lan م .خ.هركة صفد لالعالن م: بأسم 

 Address: ramallah-share3 al-maahed-emaret al-egatha عمارة االغاثة الزراعية -هارع املعاهد-رام اهلل :العنوان 
azera3iya-tabek rabe3  

 عمارة االغاثة الزراعية -هارع املعاهد-رام اهلل: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ramallah-share3 al-maahed-
emaret al-egatha azera3iya-tabek rabe3  

 

 (  158  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26673  16623 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

  In Respect of: Telecommunications . االتصاالت : من اجل 

 In the name of: Sharekat mada alarab lelkhadamat alameh هركة مدى العرب للخدمات العامة م خ م : بأسم 
ltd  

 - Address: sharekat mada flr 3 amaret borj alshaikh البيرة  -عمارة برج الشي   3ط  -هركة مدى  :وان العن
albeerah  

   : Address for Services رام اهلل : عنوان التبليغ 
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   (155  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26674  16624 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

  In Respect of: financial affairs services خدمات الشؤون املالية : من اجل 

  In the name of: sharekat bank of palistain هركة بنك فلسطني م ع م : بأسم 

  Address: ramalla-ein musbah عني مصباح -رام اهلل :العنوان 

الطابق /عمارة الريان /دوار الساعة /رام اهلل: التبليغ  عنوان
 اخلامس 

Address for Services :   

 

   (161  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26675  16625 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

  In Respect of: financial affairs services خدمات الشؤون املالية : من اجل 

  In the name of: sharekat bank of palistain هركة بنك فلسطني م ع م : بأسم 

  Address: ramalla-ein musbah عني مصباح -رام اهلل :العنوان 

الطابق /عمارة الريان /دوار الساعة /رام اهلل: عنوان التبليغ 
 اخلامس 

Address for Services :   

 

   (161  )  
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  Trade Mark No.: 26676  16626 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

  In Respect of: financial affairs services خدمات الشؤون املالية : من اجل 

  In the name of: sharekat bank of palistain هركة بنك فلسطني م ع م : بأسم 

  Address: ramalla-ein musbah عني مصباح -رام اهلل :العنوان 

الطابق /عمارة الريان /دوار الساعة /رام اهلل: عنوان التبليغ 
 اخلامس 

Address for Services :   

 

 (  162  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26677  16622 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

املالبس و األحذية ، واملالبس الرياضية ، وجميع انواع : من اجل 
 . االحذية واملالبس

In Respect of: Clothing and footwear, sportswear, and all 
kinds of shoes and clothing..  

  . In the name of: Sharekt Milano Al Tejareah . ميالنو التجارية املساهمة اخلصوصية احملدودة هركة: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق  ان تسجيل
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  163  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26678  16620 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

إدارة األعما ل، والوظائف املكتبية، دعاية وإعالن، وكاالت : من اجل 
الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير املساحات 
االعالنية، املساعدة في ادراة االعما ل، لصق االعالنات، استشارات 

يات عن االعما ل املهنية، املعلومات واالخبار عن االعما ل، التحر
االعما ل، استشارات في ادارة وتنظيم االعما ل، املساعدة في ادارة 
االعما ل، استشارات االعما ل، استشارات تنظيم االعما ل، ابحا  
االعما ل، االدارة التجارية لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة 
باخرين، املساعدة في ادارة االعما ل التجارية او الصناعية، عرض 

االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع السلع على وسائل 
املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، استشارات االعما ل 
املهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد املباهر، نشر مواد الدعاية 
واالعالن، توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم املعرض لغايات 

ت ترويجية، خدمات جتارية او دعائية، تنظيم عروض االزياء لغايا
النصح في ادارة االعما ل، استشارات ادارة هؤون املوظفني، 
التسويق، ابحا  التسويق، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او 
ترويج املبيعات، تنظيم االهتراو في الصحف لالخرين،تاجير 
االالت واملعدات املكتبية، االعالن والدعاية املباهرة على هبكات 

تر، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم املعارض لغايات الكمبيو
جتارية او اعالنية، تنظيم املعارض التجارية لغايات جتارية او 
اعالنية، الدعاية واالعالن اخلارجي، توظيف االفراد، نس  الصور، 
عرض السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، 

واالعالن، الدعاية واالعالن،  العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير مواد 
الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة واالعالن، كتابة نصوص 
الدعاية واالعالن، املعاجلة االدارية لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، 

نقل االعما ل، تأجير  االعالن بالراديو، توظيف االفراد، خدمات
املساحات االعالنية، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 
االتصا ل، تأجير االت نس  الصور، تأجير االالت واملعدات املكتبية، 
تأجير مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحا  االعما ل، 
عرض سلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج 

، توزيع العينات، جتميع البيانات االحصائية، (لالخرين)ملبيعات ا
تنظيم االهتراو في لالخرين، تنظيم املعلومات في قواعد 
بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تنظيم االهتراو بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق 

عبر التلفزيون، الدعاية واالعالن عبر  عبر الهاتف، الدعاية واالعالن
التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم املعارض 
التجارية لغايات جتارية او اعالنية، حتديث مواد الدعاية واالعالن، 

 . كتابة نصوص الدعاية واالعالن

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others, Commercial or industrial management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional business), 
Demonstration of goods, Direct mail advertising, 
Demonstration of advertising matter, Distribution of 
samples, Employment agencies, Exhibitions (Organization 
of) for commercial or advertising purposes, Fashion shows 
for promotional purposes (Organization of), Management 
(Advisory services for business), Management 
consultancy (Personnel), Marketing, Marketing research, 
Modeling for advertising or sales promotion, Newspaper 
subscriptions (Arranging) for others, Office machines and 
equipment rental, On-line advertising on a computer 
network, Opinion polling, Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, Organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying services, 
Presentation of goods on communication media, for retail 
purposes, Public relations, Publication of publicity texts, 
publicity, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, publicity texts 
(publication of), publicity texts (Writing of), purchase 
orders (Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), Relocation 
services for businesses, Rental of advertising space, 
Rental of advertising time on communication media, 
Rental of photocopying machines, Rental (Office machines 
and equipment), Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication media, for), 
Sales promotion for others, Samples (Distribution of ), 
Statistics (Compilation of), Subscriptions (Arranging) to 
telecommunication services for others, Subscriptions 
(Arranging newspaper) for others, Systemization of 
information into computer databases, Telecommunication 
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services (Arranging subscriptions to) for others, 
Telemarketing services, Television advertising, Television 
commercials, Texts (Writing of publicity), Trade fairs 
(Organization of) for commercial or advertising purposes, 
Updating of advertising material, Writing of publicity texts.  

 In the name of: Sharekt Smart Med Lil Tawredat Al Tebyah . هركة سمارت ميد للتوريدات الطبية: بأسم 
.  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / اهلل رام  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  164  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26679  16625 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

إدارة األعما ل، والوظائف املكتبية، دعاية وإعالن، وكاالت : من اجل 
الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير املساحات 
االعالنية، املساعدة في ادراة االعما ل، لصق االعالنات، استشارات 

تحريات عن االعما ل املهنية، املعلومات واالخبار عن االعما ل، ال
االعما ل، استشارات في ادارة وتنظيم االعما ل، املساعدة في ادارة 
االعما ل، استشارات االعما ل، استشارات تنظيم االعما ل، ابحا  
االعما ل، االدارة التجارية لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة 
باخرين، املساعدة في ادارة االعما ل التجارية او الصناعية، عرض 

ئل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع السلع على وسا
املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، استشارات االعما ل 
املهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد املباهر، نشر مواد الدعاية 
واالعالن، توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم املعرض لغايات 

ايات ترويجية، خدمات جتارية او دعائية، تنظيم عروض االزياء لغ
النصح في ادارة االعما ل، استشارات ادارة هؤون املوظفني، 
التسويق، ابحا  التسويق، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او 
ترويج املبيعات، تنظيم االهتراو في الصحف لالخرين،تاجير 
االالت واملعدات املكتبية، االعالن والدعاية املباهرة على هبكات 

بيوتر، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم املعارض لغايات الكم
جتارية او اعالنية، تنظيم املعارض التجارية لغايات جتارية او 
اعالنية، الدعاية واالعالن اخلارجي، توظيف االفراد، نس  الصور، 
عرض السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، 

اية واالعالن، الدعاية واالعالن، العالقات العامة، نشر نصوص الدع
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير مواد 
الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة واالعالن، كتابة نصوص 

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others, Commercial or industrial management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional business), 
Demonstration of goods, Direct mail advertising, 
Demonstration of advertising matter, Distribution of 
samples, Employment agencies, Exhibitions (Organization 
of) for commercial or advertising purposes, Fashion shows 
for promotional purposes (Organization of), Management 
(Advisory services for business), Management 
consultancy (Personnel), Marketing, Marketing research, 
Modeling for advertising or sales promotion, Newspaper 
subscriptions (Arranging) for others, Office machines and 
equipment rental, On-line advertising on a computer 
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الدعاية واالعالن، املعاجلة االدارية لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، 
مات نقل االعما ل، تأجير االعالن بالراديو، توظيف االفراد، خد

املساحات االعالنية، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 
االتصا ل، تأجير االت نس  الصور، تأجير االالت واملعدات املكتبية، 
تأجير مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحا  االعما ل، 
ج عرض سلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، تروي

، توزيع العينات، جتميع البيانات االحصائية، (لالخرين)املبيعات 
تنظيم االهتراو في لالخرين، تنظيم املعلومات في قواعد 
بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تنظيم االهتراو بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق 

الن عبر التلفزيون، الدعاية واالعالن عبر عبر الهاتف، الدعاية واالع
التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم املعارض 
التجارية لغايات جتارية او اعالنية، حتديث مواد الدعاية واالعالن، 

 . كتابة نصوص الدعاية واالعالن

network, Opinion polling, Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, Organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying services, 
Presentation of goods on communication media, for retail 
purposes, Public relations, Publication of publicity texts, 
publicity, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, publicity texts 
(publication of), publicity texts (Writing of), purchase 
orders (Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), Relocation 
services for businesses, Rental of advertising space, 
Rental of advertising time on communication media, 
Rental of photocopying machines, Rental (Office machines 
and equipment), Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication media, for), 
Sales promotion for others, Samples (Distribution of ), 
Statistics (Compilation of), Subscriptions (Arranging) to 
telecommunication services for others, Subscriptions 
(Arranging newspaper) for others, Systemization of 
information into computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for others, 
Telemarketing services, Television advertising, Television 
commercials, Texts (Writing of publicity), Trade fairs 
(Organization of) for commercial or advertising purposes, 
Updating of advertising material, Writing of publicity texts.  

  . In the name of: Sharekt Milano Al Tejareah . هركة ميالنو التجارية املساهمة اخلصوصية احملدودة: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  165  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26680  16601 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 23/03/2015  13/13/1115: التاري  

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل : من اجل 
في غسل وكي املالبس مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 

مستحضرات , عطور وزيوت عطرية,صابون , وكشط
 منظفات اسنان ,للشعر ( لوهن )غسو ل ,جتميل

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery essential 
oils, cosmetics, hair lotions dentifrice  
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  In the name of: sharekat alameed lelisteerad waltasweeq هركة العمييد لالستيراد والتسويق : بأسم 

عمارة عشتار بالقرب من اجلميل -هارع االرسا ل-رام اهلل :العنوان 
 سنتر 

Address: -belqorb men jameel centerramallah-sharea 
alersal- amaret eshtar  

عمارة عشتار بالقرب من -هارع االرسا ل-رام اهلل: عنوان التبليغ 
 اجلميل سنتر 

Address for Services :   

 

   (166  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26681  16601 : العالمة التجارية رقم

  In Class: 4  4 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

, فحم االرجيلة, فحم جوز الهند, فحم الشواء, الفحم: من اجل 
, قطران الفحم, غبار الفحم, فحم الليمون, قوالب الفحم
 الفحم جميع أنواع , فحم سريع االهتعا ل, الفحم النباتي

In Respect of: Coal, Barbecue Coal, Coconut Coal, hookah 
Coal, Coal Briquettes, lemon coal, Charcoal, Coal Dust, 
Tar coal, Quick light coal, Charcoal, All kinds of Coal  

  .In the name of: Al Fakher International Co هركة الفاخر الدولية : بأسم 

جزر , جراند كامين, 1114-1بيت اوغالند و واي, 315ب .ص :وان العن
 الكامين 

Address: P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (162  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26682  16601 :قم العالمة التجارية ر

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

بدائل التبغ , منتجات التبغ, التبغ املصنع او غير املصنع: من اجل 
, السيجارو ل, السجائر, ليست لالغراض الطبية او العالجية

, فالتر السجائر, السجائرانابيب , ادوات يدوية لعمل السجائر
سوائل لالسجائر , السجائر االلكترونية, اوراق السجائر

 الكبريت وادوات املدخنني , االلكترونية

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; 
cigarillos; cigars; hand-held machines for making 
cigarettes; cigarette tubes; cigarette filters; cigarette 
papers; electronic cigarettes; liquids for electronic 
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cigarettes; matches and smokers' articles  

  In the name of: Imperial Tobacco Limited امبيريا ل توباكو ليمتد : بأسم 

اململكـة , ا ل ا ل1 3بريستو ل بي اس, وينترستوو رود 111 :العنوان 
 املتحدة 

Address: 121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2LL, United 
Kingdom  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :    

 

 (  168  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26683  16603 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

عدا )اآلالت وعدد اآلالت ، محركات ومحركات آالت ثابتة : من اجل 
ة عدا املتعلق)، وصالت وسيور اآلالت ( محركات املركبات البرية

، اآلالت واملعدات الزراعية غير املدارة باليد ، ( باملركبات البرية
 حاضنات البيض 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs  

هركة دان الوطنية لالجهزة االلكترونية والكهربائية : بأسم 
 احملدودة 

In the name of: Dan National Electronic & Electrical 
Equipments Co. Ltd.  

ربيـة اململكـة الع, جـدة, هارع حائل البغدادية الغربية :العنوان 
 السعودية 

Address: Ha’el Baghdadi Western Street, Jeddah, Kingdom 
of Saudi Arabia  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  169  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26684  16604 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

 In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steamأجهزة اعإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد : من اجل 
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 ,generating, cooking refrigerating, drying, ventilating والتجفيف والتهوية والتزويد باملياه واألغراض الصحية 
water supply and sanitary purposes  

هركة دان الوطنية لالجهزة االلكترونية والكهربائية : بأسم 
 احملدودة 

In the name of: Dan National Electronic & Electrical 
Equipments Co. Ltd.  

يـة اململكـة العرب, جـدة, هارع حائل البغدادية الغربية :العنوان 
 السعودية 

Address: Ha’el Baghdadi Western Street, Jeddah, Kingdom 
of Saudi Arabia  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

   (121  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26685  16605 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

  In Respect of: radio services خدمات اذاعية : من اجل 

 In the name of: almarah company for radio and tele هركة املرح للبث االذاعي والتلفزيوني واالنتاج : بأسم 
brroadcasting and production  

  Address: hebron ras aljoura س اجلورة عمارة برهان اخلليل را :العنوان 

  Address for Services :  hebron ras aljoura اخلليل راس اجلورة عمارة برهان : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات 

 م العام مبعز ل عن العالمة االستخدا

   

 

 (  171  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26686  16606 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 25/03/2015  15/13/1115: التاري  

النب والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 
واملستحضرات املصنوعة من األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ املثلجات واحللويات املثلجة؛ 
السكر؛ عسل النحل والعسل األسود والدبس؛ اخلميرة 

؛ (التوابل)ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 
 البهارات؛ الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI ي يلديز هولدينج أنونيم هيركيت: بأسم 

كيسيكلى ماهاليسى هيشمى هـيكمازي سـوكاو  :العنوان 
 اسطنبو ل، تركيا / أوسكودار  6/1:نو

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 
Uskudar / Istanbul, Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  172  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26687  16602 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/03/2015  14/13/1115: التاري  

املستحضرات الصيدلية، حتديدا عقاقير ساتيوكني : من اجل 
املثبطة، مستحضرات صيدلية تؤثر نوعيا في نظام املناعة؛ 

ات صيدلية ملعاجلة امراض اعإلتهبات املزمنة، التهاب مستحضر
الفقار القسطي، داء الصدفية، التهاب املفاصل الصدافي و 

 . السرطان

In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely, 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic inflammatory 
diseases, ankylosing spondylitis, psoriasis, psoriatic 
arthritis and cancer.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلغيني كوربوريشن : بأسم 

،  12511مــوريس أفينيــو ، ســوميت ، نيــو جرســي  06 :العنــوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
USA.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 
   (123  )  

 
 
 
 

  Trade Mark No.: 26690  16651 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 26/03/2015  16/13/1115: التاري  

  In Respect of: Rice األرز : من اجل 

  In the name of: SULSON OVERSEAS PVT. LTD هركة سولسون اوفرسيز بي في تي مليتد : بأسم 

 –لهـي ، مانوهار بارو، هرق بوجنابي باغ، نيو د34-دبليو زد :العنوان 
 الهند  111116

Address: WZ-34, Manohar Park, East Punjabi Bagh, New 
Dlei – 110026 India  

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 
 

 (  174  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26691  16651 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 29/03/2015  15/13/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية االرز : من اجل 
التابيوكا والساغو الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب 
اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل 

) ز، امللح، اخلرد ل، اخلل، والصلصات االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبي
 البهارات، الثلج ( التوابل

In Respect of: in respect of (a) coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionewy, ices, honey, treacle, yeast,baking- powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces ( condiments), spices, ice  

  In the name of: sharekat sotly lmntjat almlah هركة سولتلي ملنتوجات االمالح م خ م : بأسم 

  .Address: Ramallh -Amaret alesraa عمارة االسراء  -رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services  3رام اهلل ، عمارة طنوس ، ط: بليغ عنوان الت

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  175  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26692  16651 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 29/03/2015  15/13/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية االرز : من اجل 
التابيوكا والساغو الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب 
اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل 

) سود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلرد ل، اخلل، والصلصات اال
 البهارات، الثلج ( التوابل

In Respect of: in respect of (a) coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionewy, ices, honey, treacle, yeast,baking- powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces ( condiments), spices, ice  

  In the name of: sharekat sotly lmntjat almlah هركة سولتلي ملنتوجات االمالح : بأسم 

  .Address: Ramallh -Amaret alesraa عمارة االسراء  -رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services  3رام اهلل ، عمارة طنوس ، ط: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  176  )  
 

  Trade Mark No.: 26693  16653 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 30/03/2015  31/13/1115: التاري  

األجهزة و األدوات العلمية واملالحية واملساحية وأجهزة : من اجل 
وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات 

هارة واملراقبة البصرية وأجهزة وأدوات قياس الوزن والقياس واعإ
واعإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل ( اعإهراف)

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة 
تسجيل أو إرسا ل أونس  الصوت أوالصور، حامالت بيانات 
مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات لألجهزة 

لنقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، التي تعمل بقطع ا
 معدات وأجهزة حاسوبية ملعاجلة البيانات، أجهزة إخماد النيران 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus  

هركة دان الوطنية لالجهزة االلكترونية والكهربائية : بأسم 
 احملدودة 

In the name of: Dan National Electronic & Electrical 
Equipments Co. Ltd.  

اململكـة العربيـة , جـدة, هارع حائل البغدادية الغربية :العنوان 
 السعودية 

Address: Ha’el Baghdadi Western Street, Jeddah, Kingdom 
of Saudi Arabia  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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   (122  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26694  16654 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 30/03/2015  31/13/1115: التاري  

املشروبات للرياضيني واملشروبات , مشروبات الطاقة: من اجل 
 احملتوية على الفايتمينات 

In Respect of: Energy drinks, sports drinks and vitamin 
drinks  

  In the name of: HYPE-IP LIMITED اي بي ليمتد -هايب: بأسم 

  Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, GIBRALTAR جبل طارق , جبل طارق, ايريش تاون 35, 5سويت  :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العالمة العام مبعز ل عن 

   

 

   (120  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26695  16655 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 30/03/2015  31/13/1115: التاري  

, مشروبات الطاقة, املشروبات غير كحولية: من اجل 
 مستحضرات لصنع املشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic drinks, energy drinks; 
preparations for making beverages  

  In the name of: Power Horse Energy Drinks GmbH باور هورس انيرجي درينكس جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Fiedlerstrasse 10, 4041 Linz, Austria النمسا , لينز 4141, 11فيدلشتراسه  :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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 (  179  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26696  16656 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 20  11 :في الصنف 

  Date: 30/03/2015  31/13/1115: التاري  

ة في غير املصنف)األثا  واملرايا وبراويز الصور ، املنتجات : من اجل 
املصنوعة من اخلشب او الفلني او القصب او اخليزران ( فئات أخرى

او الصفصاف او القرون او العظم او العاج او عظم احلوت او 
الصدف او الكهرمان او عرق اللؤلؤ او الزخفة او ما يقوم مقام 

 تلك املواد أو من البالستيك 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: Sharikat Mobilia Home Lilathath Adiyah هركة موبيليا هوم لالثا  عادية عامة : بأسم 
Ammah  

  Address: Bait Eba, Nablus, The West Bank, Palestine فلسطني , الضفة الغربية, نابلس, بيت ايبا :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق ان ت: مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (101  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26697  16652 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 30/03/2015  31/13/1115: التاري  

املستحضرات الصيدلية، حتديدا عقاقير ساتيوكني : من اجل 
املثبطة، مستحضرات صيدلية تؤثر نوعيا في نظام املناعة؛ 
مستحضرات صيدلية ملعاجلة امراض اعإلتهبات املزمنة، التهاب 
الفقار القسطي، داء الصدفية، التهاب املفاصل الصدافي 

 . والسرطان

In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely, 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic inflammatory 
diseases, ankylosing spondylitis, psoriasis, psoriatic 
arthritis and cancer.  
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  In the name of: Celgene Corporation سيلغيني كوربوريشن : بأسم 

،  12511مــوريس أفينيــو ، ســوميت ، نيــو جرســي  06 :العنــوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
USA.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  181  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26698  16650 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 31/03/2015  31/13/1115: التاري  

  In Respect of: Waters املياه : من اجل 

 In the name of: Sharikat Pal Group LilMawad Al-Ghitha’yah هركة با ل غروب للمواد الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Mosahima Khososiya  

 ,Address: Namerah, Al-Ramah, Hebron, The West Bank فلسطني , الضفة الغربية, اخلليل , الرامة, منرة :العنوان 
Palestine  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

 

Address for Services :   

 

 (  182  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26699  16655 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 6  6 :في الصنف 

  Date: 01/04/2015  11/14/1115: التاري  

املعادن غير املشغولة و املشغولة جزئياً و السبائك : من اجل 
مواد البناء  -س االجرا -السنادين  -مراسي املراكب  -اخلاصة بها 

القضبان و غيرها من املواد املعدنية التي  -املصبوبة و املدلفنة 
عدا السالسل ) السالسل  -تستخدم في الطرق احلديدية 

غير ) احلبا ل املعدنية و االسالو  -( اخلاصة بجر العربات 

In Respect of: Aluminum and aluminum alloy products in 
cast, rolled, extruded, embossed, and drawn form, and in 
the form of semi-fabricated parts and end products for 
industrial, architectural and domestic use, including 
aluminum foil, aluminum foil containers, aluminum foil 
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املواسير و االنابيب -ما يتعلق بضاعة االقفا ل ( الكهربائية 
الكرات املصنوعة  -ن و الصناديق حلفظ النقود اخلزائ -املعدنية 

) املسامير العادية و امللولبة ( احلداوى ) عا ل اخليل  -من الصلب 
و ( غير واردة ضمن فئات اخرى ) البضائع االخرى ( القالووظ 

املصنوعة من معادن نفيسة خامات املعادن وقصدير تغلف 
 . الطعام

baking cups and aluminum foil-paper laminates excluding 
parts and products in the form of tubes.  

  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.هركة بالكو لالستيراد والتوزيع م: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

 (  183  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26700  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 01/04/2015  11/14/1115: التاري  

احلوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد خالصات اللحم : من اجل 
الفواكه وخضروات محفوظة ومجففة .

البيض .ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر(جيلي)هالم.ومطهوة
 . الزيوت والدهون الصاحلة لالكل. واحلليب ومنتجات احلليب

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats  

  In the name of: Sharkt palco llasterad م .خ.يع مهركة بالكو لالستيراد والتوز: بأسم 

  Address: RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH BUTNIA رام اهلل بتونيا : عنوان التبليغ 

 

 (  184  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26701  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 01/04/2015  11/14/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  
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 In the name of: MAJDI ABDEL HAFEEZ MERSHED مجدي عبد احلفيظ مرهد عموري : بأسم 
AMOURI  

  Address: ALKHALIL ALMANDIKA ALSINAEAH املنظقة الصناعية  -اخلليل  :العنوان 

 املنظقة الصناعية  -اخلليل : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALKHALIL ALMANDIKA 
ALSINAEAH  

 

 (  185  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26702  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 02/04/2015  11/14/1115: التاري  

  In Respect of: rice .sugar.flower yeast االرز والسكر والطحني واخلميرة : من اجل 

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.هركة هاهني للمنتوجات الغذائية م: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 

 

   (106  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26703  16213 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 02/04/2015  11/14/1115: ي  التار

  In Respect of: jucies العصائر : من اجل 

  In the name of: sharekat alforat alstthmarieh هركة الفرات االستثمارية : بأسم 

  Address: al khalil  1565055550اخلليل احلرايق  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil  1565055550اخلليل احلرايق : عنوان التبليغ 
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 (  187  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26704  16214 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 02/04/2015  11/14/1115: التاري  

أغذية لألطفا ل املكونة أساساً من احلبوب أو األرز أو : من اجل 
أو الفواكه، هاي /أو مع اخلضار و/، والقمح مع احلليب أو بدونه

أساسه أعشاب ألغراض صحية، تركيبة حليب للرضع وتركيبة 
حليب لألطفا ل الصغار، حليب للنساء احلوامل واألمهات 

 . املُرضعات

In Respect of: Food for babies based on cereals made of 
rice, or wheat base with or without milk and/or with 
vegetables and/or fruits, herbal based tea for medical 
purposes, infant milk formula and young children milk 
formula, milk for pregnant and lactating mothers.  

  In the name of: NutriDar PLC هركة دار الغذاء املساهمة العامة : بأسم 

  Address: Sail Hasban Road, Naour, Amman, Jordan ن، ناعور، عمان، األردن طريق سيل حسبا :العنوان 

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
ستخدام احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات اال

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  188  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26705  16215 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 02/04/2015  11/14/1115: التاري  

أغذية لألطفا ل املكونة أساساً من احلبوب أو األرز أو : من اجل 
أو الفواكه، هاي /و مع اخلضار وأ/القمح مع احلليب أو بدونه، و

أساسه أعشاب ألغراض صحية، تركيبة حليب للرضع وتركيبة 
حليب لألطفا ل الصغار، حليب للنساء احلوامل واألمهات 

 . املُرضعات

In Respect of: Food for babies based on cereals made of 
rice, or wheat base with or without milk and/or with 
vegetables and/or fruits, herbal based tea for medical 
purposes, infant milk formula and young children milk 
formula, milk for pregnant and lactating mothers.  
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  In the name of: NutriDar PLC هركة دار الغذاء املساهمة العامة : بأسم 

  Address: Sail Hasban Road, Naour, Amman, Jordan عور، عمان، األردن طريق سيل حسبان، نا :العنوان 

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

   (105  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26706  16216 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 02/04/2015  11/14/1115:  التاري 

ادوات واواني واوعية لالستعما ل املنزلي وللمطب  : من اجل 
مواد ,عدا فراهي التلوين او الدهان 1وامشاط ةاسفنج فراهي 

زجاج هبة مشعو ل ,سلك جلي ,ادوات للتنظيف ,صنع الفراهي 
اواني زجاجية واواني خزف صيني (خالف املستعمل في املباني)

 ي خزفية غير واردة في فئات اخرى واوان

In Respect of: household or kitchen utensils and 
contatners combs and sponges brushes except paint 
brushes) , brush -making materials,articles for cleaning 
purposes steelwool , unworked or semi - worked glass 
(except glass used buliding) , glassware porcelain and 
eathenware not in cluded in other classes  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

   : Address for Services  1555303041 -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (151  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26707  16212 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 
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  Date: 02/04/2015  11/14/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في : من اجل 
غسل وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط 

غسو ل ,مستحضرات التجميل ,زيوت عطرية ,عطور ,صابون 
 . ظفات اسنانمن,للشعر ( لوهن )

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

   : Address for Services  1555303041 -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 

اصحابها حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  191  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26708  16210 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

ءات اللك، مواد الوقاية من الدهانات والورنيش وطال: من اجل 
الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت 
األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في هكل رقائق أو مسحوق 
, .عإستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعما ل الطباعة والفنانني

أساسات , طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات 
زيوت , هحوم مضادة للصدأ , ( دهانات)طالءات , ااناتده, الدهان 

, مستحضرات مضادة للصدأ للمركبات, مضادة للصدأ
 . ُمستحضرات حلفظ املعادن

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; Preservatives 
against rust and against deterioration of wood; Colorants; 
Mordants; Raw natural resins; Metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists; 
Undercoating for vehicle chassis; Primers; Coatings 
(paints); Anti-rust greases; Anti-rust oils; Anti-rust 
preparations for vehicles(Anti-rust preparations for 
preservation); Protective preparations for metals.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد, .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan.  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   
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 (  192  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26709  16215 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 
والصقل وإزالة األوساخ والكشط والصابون واملواد العطرية 

ومحاليل الشعر ( الكوزموتيك)والزيوت الطيارة ومواد التزيني 
 . ومعاجني األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use:cleaning ,polishing , scouring 
and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential 
oils ,cosmetics, hair lotions , dentifrices .  

  In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa elestethmar هركة صن تكس للصناعة واالستثمار م خ م : بأسم 

املنطقـة  -املنطقة الصناعية الشرقية نـابلس -نابلس :العنوان 
 الصناعية 

Address: Nablus  

   : Address for Services هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 

 

   (153  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26710  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 1  1 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

الكيماويات املستخدمة في الصناعة والبحث العلمي : من اجل 
والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة 
الغابات، راتنجات اصطناعية غير معاجلة، بالستيك غير معالج، 

ركبات إخماد النـيران، مستحضرات سقي وحلام أسمدة، م
املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دبـاغة، مواد 

, كيماويات لتلوين الزجاج, اللصق املستخدمة في الصناعة
( تبقع)مستحضرات ملنع تلط  , كيماويات لسنفرة الزجاج

مستحضرات مضادة للشواش لغير األغراض , الزجاج
مركبات كيميائية , مستحضرات كيميائبة لطرد املياه,ةاملنزلي

, لواصق ألغراض صناعية, عإصالح الزجاج األمامي للمركبات
راتنجات , مانعات تسرب كيميائية لقطع وأسطع املركبات

مستحضرات إزالة الشحوم الستخدامها , إبوكسية غير معاجلة
مستحضرات إزالة الشحوم تستخدم في عمليات [للمركبات 

, [إزالة الغراء] مستحضرات للفصل وإزالة اعإلتصاق , ]تصنيعال
إضافات كيميائية ملنظفات نظام , إضافات كيميائية للزيوت

إضافات كيميائية تستخدم في إهعاعات ملنع , حقن الوقود

In Respect of: Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; Unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; Manures; Fire extinguishing compositions; 
Tempering and soldering preparations; Chemical 
substances for preserving foodstuffs; Tanning substances; 
Adhesives used in industry; Glass-staining chemicals; 
Glass-frosting chemicals; Preparations for preventing the 
tarnishing of glass; Antistatic preparations, other than for 
household purposes; Chemical preparations for 
automotive repair and maintenance; Chemical 
preparations for water repellent; Chemical compositions 
for repairing windshield glass; Adhesives for industrial 
purposes; Chemical sealants for vehicle parts and 
surfaces; Epoxy resins, unprocessed; Grease-removing 
preparations for automotive use{grease-removing 
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إضافات , إضافات كيميائية ملبردات مكيفات الهواء , الصدأ
, ن البطارياتماء محّمض عإعادة هح, كيميائية لوقود احملرو

مبردات , مائع لنقل احلركة, مائع للمقود اآللي, موائع للمكابح
 . حملركات املركبات

preparations for use in manufacturing processes}; 
Separating and unsticking (ungluing) preparations; 
Chemical additives for oils; Chemical additives for fuel 
injection system cleaners; Chemical additives for use in 
radiators to prevent rust; Chemical additives to air 
conditioner refrigerant; Chemical additives to motor fuel; 
Acidulated water for recharging batteries; Brake fluid; 
Power Steering fluid; Transmission fluid; Coolants for 
vehicle engines.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan.  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  194  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26711  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 4  4 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

زيوت وهحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص : من اجل 
، مواد (مبا في ذلك وقود احملركات)وترطيب وتثبيت الغبار، وقود 

, هحم صناعي, زيت صناعي, ة، هموع وفتائل لإلضاءةإضاء
, زيت خروع لغايات تقنية, هحم تزليق, زيت محركات , مزلقات 
 . وقود 

In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting; Motor Oil; Lubricating grease;Castor oil for 
technical purposes.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

   (155  )  
 

 
 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   112  
  

 

  Trade Mark No.: 26712  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 
في غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 

رية، مستحضرات جتميل، وكشط، صابون، عطور وزيوت عط
سوائل لتنظيف زجاج , للشعر، منظفات أسنان( لوهن)غسو ل 
مستحضرات , مستحضرات إزالة الصدأ , همع صقل, السيارات

مستحضرات تلميع , مستحضرات تنظيف, إزالة الدهان
 . ماء الكولونيا, عطور, [ُملمعات]

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; Cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; Soaps; Perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; Dentifrices; Windshield 
cleaning liquids; Polishing wax; Rust removing 
preparations; Paint stripping preparations; Shining 
preparations (polish); Eau de Cologne.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  196  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26713  16213 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية : من اجل 
لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستعما ل الطبي أو 
البيطري وأغذية للرضع واألطفا ل، مكمالت للحمية الغذائية 
لإلنسان واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 

مطهرات، مستحضرات عإبادة احلشرات وهمع طب األسنان، 
صناديق , واحليوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة , إسعافات أولية معبأة
, مستحضرات لتنقية الهواء ,لالستخدام البشري أو للحيوانات

علب أدوية , مستحضرات عإزالة الروائح الكريهة من اجلو
مطهرات ألغراض , أغذية للرضع واألطفا ل, [ولة ومعبأةمحم]

عدا , مستحضرات عإبادة احلشرات و احليوانات الضارة, صحية
 . مبيدات أعشاب , مبيدات الفطريات 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; Sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; Plasters, materials for dressings; 
Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; Fungicides; 
Herbicides; First-aid boxes, filled; Deodorants, other than 
for human beings or for animals; Air purifying 
preparations; Air deodorising preparations; Medicine 
cases, portable, filled; Disinfectants for hygiene purposes  
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وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

   (152  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26714  16214 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

عدا ما كان منها )آالت وعدد آلية، محركات ومكائن : من اجل 
عدا ما كان )، قارنات آلية وعناصر نقل احلركة (للمركبات البرية

، أجهزة (عدا ما يدار باليد)، معدات زراعية (منها للمركبات البرية
ات تفقيس البيض، أجهزة البيع التي تعمل بقطع النقد، كامت

، أسطوانات [أجزاء آالت]صوت احملركات واملكائن، حلقات تشحيم 
للمحركات واملكائن، مكابس لألسطوانات، سيور للمحركات 
واملكائن، أحواض الزيت، رؤوس اسطوانات للمكائن، أغطية رؤوس 

، [أجزاء آالت]األسطوانات، أغطية مكائن، أعمدة مرفقية، بكرات 
واملكائن، مجـمع عوادم املكائن، علب مرافق لآلالت واحملركات 
، [أجزاء آالت أو مكائن( ]فالتر)مجمع السحب، مرهحات 

لتنظيف هواء التبريد للمكائن، منظفات هواء ( فالتر)مرهحات 
للمكائن، مراوح احملركات واملكائن، مبردات الزيت، همعات إهعا ل 
حملركات اعإحتراق الداخلي، مانعات تسرّب للمكائن، مشعات 

احملركات واملكائن، معدات إهعا ل حملركات اعإحتراق [ يدلتبر]
الداخلي، ضاغطات فائقة، ضاغطات تربينية، مولدات الكهرباء، 

، مفاتيح حتكم هيدرولية لآلالت واحملركات [آالت]ضاغطات 
، مولدات [أجزاء آالت أو مكائن أو محركات]واملكائن، مضخات 

 [. أجزاء آالت]التيار املتردد، صمامات 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; automatic vending machines; Mufflers 
for motors and engines; Grease rings (parts of machines); 
Cylinders for motors and engines; Pistons for cylinders; 
Belts for motors and engines; Oil pans; Cylinder heads for 
engines; Cylinder head covers; Engine covers; Crank 
shafts; Pulleys (parts of machines); Crankcases for 
machines, motors and engines; Exhaust manifold for 
engines; Intake manifold; Filters (parts of machines or 
engines); Filters for cleaning cooling air, for engines; Air 
cleaners for engines; Fans for motors and engines; Oil 
coolers; Sparking plugs for internal combustion engines; 
Gaskets for engines; Radiators (cooling) for motors and 
engines; Igniting devices for internal combustion engines; 
Superchargers; Turbocompressor; Generators of 
electricity; Compressors (machines); Hydraulic controls for 
machines, motors and engines; Pumps (parts of machines, 
engines or motors);  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   
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 (  198  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26715  16215 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد : من اجل 
مكيفات , والتجفيف والتهوية وإمداد املياه واألغراض الصحية

أجهزة مانعة للتوهج , منشآت ترهيح الهواء, مركباتهواء لل
مراوح , أجهزة إزالة الصقيع عن املركبات, [لوازم ملبات]للمركبات

( أضواء أمامية للمركبات البرية, (أجزاء أجهزة تكييف الهواء)
أجهزة تأين ملعاجلة , دفايات للمركبات) ,أضواء أمامية للسيارات

( ات اعإرهادية للمركبات البريةمصابيح لإلهار, الهواء أو املاء
أجهزة ومنشآت ) ,مصابيح لإلهارات اعإرهادية للمركبات

, [للتسخني]مشعات حرارية , أغطية للمشعات احلرارية, لإلضاءة
تكييف ]معدات تهوية , أجهزة وآالت تبريد, عاكسات للمركبات

أدوات , أغلفة املصابيح , مصابيح كهربائية, للمركبات[ الهواء
 [. مشاعل]مصابيح جيب كهربائية , ضوءنشر ال

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; Air conditioners for 
vehicles; Air filtering installations; Anti-dazzle devices for 
vehicles (lamp fittings); Defrosters for vehicles; Fans (parts 
of air-conditioning installations); Headlights for land 
vehicles(headlights for automobiles; Heaters for vehicles; 
Ionization apparatus for the treatment of air or water; 
Lamps for directional signals of land vehicles(lamps for 
directional signals of automobiles); Lighting apparatus 
and installations; Radiator caps; Radiators (heating); 
Vehicle Reflectors; Refrigerating apparatus and machines; 
Ventilation (air-conditioning) installations for vehicles; 
Electric lamps; Lamp casings; Light diffusers; Flashlights 
(torches).  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services: 

 

 (  199  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26716  16216 :ارية رقم العالمة التج

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

, [مالبس]أحزمة , .املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 
لفاعات , [ أغطية للرأس]واقيات , قبعات, [ أغطية للرأس]قبعات 

, ربطات عنق ) ,هاالت من الفرو (هاالت, ( خمارات)أوهحة , 
مالبس سائقي ) ,زي للخدم( مالبس عمل, معاطف خارجية

جاكيتات , مالبس محبوكة , [مالبس]جاكيتات , السيارات

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; belts 
(clothing); caps (headwear); Hats: visors (headwear); 
scarfs; Neck scarfs [mufflers] ; Stoles[Fur stoles] ; Stoles ; 
Neckties; Overalls; Work clothes[Liveries]; Motorists' 
clothing; Jackets [clothing] ; Knitwear [clothing]: Parkas; 
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لفاعات لتدفئة , سترات, كنزات صوفية, قمصان , مقلنسة
قفازات , [ مالبس]أساور قمصان , ) جوارب لتدفئة الساق( الرقبة

 . أحذية , [ مالبس]

Shirts: Pullovers: Sweaters: Neck warmers[Leg warmers]: 
Wristbands [clothing]: Gloves [clothing]: Shoes.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  200  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26717  16212 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 27  12 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

مفارش احلصير ومشمع فرش ,البسط واحلصر ,لسجاد : من اجل 
مطرزات تعلق ,األرضيات ومواد أخرى لتغطية األرضيات القائمة 

( سجاد للمركبات البرية, (من مواد غير نسيجية)على اجلدران 
 . ) سجاد للسيارات

In Respect of: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); Carpets for land vehicles(Carpets 
for automobiles).  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  201  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26718  16210 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة اجلمنازية واألدوات : من اجل 
. ي فئات أخرى، زينة لشجرة عيد امليالدالرياضية غير الواردة ف

ألعاب تصدر ضوءا , مركبات لعب يتم التحكم فيها السلكياً 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees; radio-controlled toy vehicles; light and 
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, مناذج مصغرة ملركبات, ألعاب مصنوعة من اخململ, (لعب(وصوت 
عدد إصالح , ألعاب وأدوات لعب على هكل خوذ , مركبات لعب 

قطع بالستيكية , [ملحقات للعبة الغولف]مالعب الغولف 
أكياس للعبة الغولف ، مع أو , توضغ عليها كرة الغولف صغيرة

, كرات بليارد( معدات البليارد, كرات للعب, زالجات , بدون عجالت 
بطائن حواف , عدادات بليارد, عصي بليارد, رؤوس عصي البليارد

لعب , أحاجي الصور املقطوعة) ,طاوالت بليارد, طاولة البليارد
 . أجهزة ألعاب فيديو, (هدة)عب ورق ل, ألعاب هطرجن , الداما 

sound toys (toys); plush toys; scale model vehicles; Toy 
vehicles: toys and playthings in the form of replica 
helmets; divot repair tools (golf accessories); golf tees; 
golf bags, with or without wheels; skis; balls for games; 
billiard equipments( Billiard balls, Billiard cue tips, Billiard 
cues Billiard markers, Billiard table cushions, Billiard 
tables); jigsaw puzzles; checkers (games); chess games; 
playing cards; video game machines.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  202  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26719  16215 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

تفعيل ,إدارة وتوجيه األعما ل ,خدمات الدعاية واعإعالن : من اجل 
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة للمركبات , النشاط املكتبي

خدمات البيع بالتجزئة , واألجزاء والتركيبات الهيكلية للمركبات
ملعلومات جتميع ا, [لآلخرين]ترويج املبيعات , أو املفرق للمركبات

تنظيم املعلومات في قواعد بيانات , في قواعد بيانات الكمبيوتر
الدعاية ( خدمات الدعاية واعإعالن اخلاصة باملركبات, الكمبيوتر
توفير معلومات حو ل , وكاالت االستيراد والتصدير), واعإعالن

املركبات خاصة املعلومات املتعلقة باملنتجات االستهالكية 
خدمات املعلومات خاصة توفير معلومات حو ل  ,ومقارنة األسعار 

 . مقارنة األسعار في مجا ل الوقود

In Respect of: Advertising; Business management; 
Business administration; Office functions; Retail or 
wholesale services for vehicles, structural parts and 
fittings therefor; Dealerships in the field of vehicles; Sales 
promotion for others; Compilation of information into 
computer databases; Systemization of information into 
computer databases; Advertising and publicity services 
for vehicles (Advertising); Import-export agencies; 
Providing information about land vehicles, namely, 
consumer product information and price comparison 
information; Information services, namely, providing price-
comparison information in the field of fuel  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد, .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan.  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   
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 (  203  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26720  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة : من اجل 
, .نشر الكتب والصحف اعإلكترونية الفورية, الرياضية والثقافية

تنظيم املباريات أو , نشر نصوص ما عدا نصوص الدعاية واعإعالن
ة إدار, تنظيم املباريات الرياضية, [للتعليم أو الترفيه]املنافسات 

حجز تذاكر رياضات , أو تنسيق مباريات رياضات السيارات
حجز املقاعد للعروض (أو فعاليات سباق السيارات / السيارات و
معلومات عن , توفير إرهادات حو ل قيادة املركبات) ,املسرحية

توفير تسهيالت , خدمات التربية والتعليم, التربية والتعليم
توفير خدمات , املركبات  تأجير املعدات الرياضية عدا, رياضية

 . قاعات التسلية

In Respect of: Education; Providing of training; 
Entertainment; Sporting and cultural activities; Publication 
of electronic books and journals on-line; Publication of 
texts, other than publicity texts; Organization of 
competitions (education or entertainment); Organization of 
sports competitions; Management or arrangement of 
motor sports competition; Booking of tickets for motor 
sports and/or motor racing events; Vehicle-driving 
instruction; Education information; Educational services; 
Providing sports facilities; Rental of sports equipment, 
except vehicles; Providing amusement arcade services  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  204  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26721  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

خدمات االتصاالت عن طريق أجهزة , االتصاالت: من اجل 
, اعإتصا ل بالتلفونات, اعإتصا ل عبر الطرفيات احلاسوبية, املركبات

نقل , توفير إمكانية توصيل املستخدم بشبكات كمبيوتر عاملية
نقل الرسائل والصور ( الرسائل و والصوت والصور عبر الكمبيوتر

نقل البيانات الرقمية التي مت احلصو ل عليها من , ) ر الكمبيوترعب
توفير الوصو ل إلى ) ,إرسا ل امللفات الرقمية( أجهزة املركبات
 . تأجير معدات اعإتصا ل, قواعد البيانات

In Respect of: Telecommunications :Telecommunication 
services by vehicle apparatus: Communications by 
computer terminals: Communications by telephone: 
Providing user access to global computer networks: 
Computer aided transmission of messages, sound and 
images(Computer aided transmission of messages and 
images): Transmisson of digital data, obtained from 
vehicle apparatus(Transmission of digital files): Providing 
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access to databases: Rental of telecommunication 
equipment.  

وتعمل ايضا باسم )نيسان جيدوها كابوهيكي كايشا : بأسم 
 ) ليمتد , .نيسان موتور كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

هــي -يوكوهامــا,كــو-كاناغــاوا,تشــو-تاكــارا,1.رقــم  :العنــوان 
 . اليابان ,كن-كاناغاوا,

Address: No.2, Takara- cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan  

نابلس  115سماس للملكية الفكرية ص ب : عنوان التبليغ 
 فلسطنب _

Address for Services :   

 

 (  205  )  
 

  Trade Mark No.: 26722  16211 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : لتبليغ عنوان ا

 

 (  206  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26723  16213 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 
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 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al االتصاالت اخللوية الفلسطينية هركة : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  207  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26724  16214 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications التصاالت ا: من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  208  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26725  16215 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  
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  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

 

 (  209  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26726  16216 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

مة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العال: 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  210  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26727  16212 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   121  
  

 

  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -ة البير: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  211  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26728  16210 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :ي الصنف ف

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou بالوع ال -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  212  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26729  16215 :لعالمة التجارية رقم ا

  In Class: 38  30 :في الصنف 
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  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

 :Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

 م ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة واألرقا

 

 

 (  213  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26730  16231 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 05/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al لوية الفلسطينية هركة االتصاالت اخل: بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

ق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطل: 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  214  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26734  16234 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 06/04/2015  16/14/1115: التاري  

ة؛ أغذية ومواد حمية معدة املستحضرات الصيدالني: من اجل 
 . لإلستعما ل الطبي؛ اعإضافات الغذائية للبشر

In Respect of: Pharmaceutical preparations; dietetic food 
and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for humans.  

  In the name of: Bayer Consumer Care AG باير كونسيومر كير آ ج : بأسم 

  Address: Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel ,Switzerland باز ل ، سويسرا  4151،  04ستريت  -بيتر مريان :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

    . العالمة تشتمل على االلوان االزرق والزهري : مالحظة 

 

 (  215  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26735  16235 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 06/04/2015  16/14/1115: التاري  

احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 
, القمصان, الباليز, النعا ل, احذية لرياضة كرة السلة, السلة
اطماق , السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو قمصان
قمصان , باليز الرياضة, البيجامات, الشورتات, اجلرازي, الباليز
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغبي

اطماق , سراويل االحماء, بدالت االحماء, االقنعة, قلنسوات
, املشمعات, يتات املقاومة للرياحاجلاك, اجلاكيتات, وباليز االحماء

, عصبة الرأس, مراييل االطفا ل ليست من الورق, املعاطف
, هورتات البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر, عصبة املعصم

, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, البنطلونات الفضفاضة
اثواب , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوهحة

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not 
of paper, head bands, wrist bands (clothing), aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, 
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اطقم , البسة السباحة, ثواب املوحدةالتشجيع واال
سراويل , التانكيني, البكيني, اطقم السباحة, االستحمام
, اطقم الرطوبة, هورتات املالحة, سراويل االستحمام, السباحة

طيات اطقم , البسة االستحمام, البسة الشواطئ
, قبعات الشواطئ, صناد ل الشواطئ, الصناد ل, االستحمام

, قلنسوات االستحمام, السباحة قلنسوات, حاجبات الشمس
 اغطية الراس باالجنحة 

bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, 
bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيك تاور :عنوان ال
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  216  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26736  16236 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 06/04/2015  16/14/1115: التاري  

خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة في مجا ل كرة السلة وتقدمي 

خدمات انتاج وتوزيع , ارض املباهرة العاب كرة السلة واملع
خدمات برامج , برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري , واحدا  كرة السلة في مجا ل كرة السلة 

وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات 
ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق 

خدمات الترفيه ذات طبيعة , ة الراقصات واحدا  كرة السل
الظهور الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في 
العاب ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي املعسكرات 

خدمات الترفيه لالحدا  اخلاصة , وفي العاب كرة السلة االخرى 
خدمات الترفيه وبشكل , خدمات اندية املشجعني , واحلفالت 

قع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط خاص توفير موا
في مجا ل التغطية التلفزيونية و التغطية التلفزيونية 
التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة و 
التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و 

 ل كرة التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجا
السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات في مجا ل كرة السلة، االلعاب احلية الغير منزلة، 

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in the 
field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of 
radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, 
coaches clinics and camps, dance team clinics and camps 
and basketball games; entertainment services in the nature 
of personal appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, special 
events and parties; fan club services; entertainment 
services, namely providing a website featuring multimedia 
material in the nature of television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, video stream 
recordings, interactive video highlight selections, radio 
programs, radio highlights, and audio recordings in the field 
of basketball; providing news and information in the nature 
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خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 

والعاب البز ل وااللعاب  الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية
البسيطة، خدمات النشر االلكتروني، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداو ل االلعاب لالخرين مباهرة عبر 

خدمة توفير قاعدة , االنترنت، وجميعها في مجا ل كرة السلة
 بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجا ل كرة السلة 

of statistics and trivia in the field of basketball; on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video 
games, interactive video games, action skill games, arcade 
games, adults' and children's party games, board games, 
puzzles, and trivia games; electronic publishing services, 
namely, publication of magazines, guides, newsletters, 
coloring books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; providing 
an online computer database in the field of basketball  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيك تاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  217  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26737  16232 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 06/04/2015  16/14/1115: التاري  

خدمات , خدمات البارات واملطاعم, خدمات الفنادق: من اجل 
, خدمات املطاعم لتقدمي الطعام والشراب, كوكتيل االستراحات

خدمات , توفير تسهيالت عقد املؤمترات واالجتماعات واملعارض
 االقامة واحلجوزات 

In Respect of: Hotel services; bar and restaurant services; 
cocktail lounge services; catering services for the provision 
of food and drink; provision of conference, meeting, 
exhibition, and event facilities; accommodation booking 
services  

  .In the name of: Six Continents Hotels, Inc . انك, سيكس كونتينانتس هوتلز: بأسم 

الواليات , 1145-31346جورجيا , اتالنتا, رافينيا درايف 3 :عنوان ال
 املتحدة االمريكية 

Address: 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, 
U.S.A.  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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 (  218  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26738  16230 :رقم  العالمة التجارية

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 06/04/2015  16/14/1115: التاري  

واملالبس النسائية البناتية  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 
املالبس النسائية الداخلية  -مالبس العرائس والسهرة –اخلارجية

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية املالبس  -(ا عدا التريكو)
بسة  –العباءات 1القطنية، كيلوتات أطفا ل بالستيكية 

األلبسة الوالدية  -التريكو بكافة أنواعه -(ابيات)هعبية 
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 11/ون )والبناتية بكافة أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
 . واألحذية الطبية املالبس واألحذية الرياضيةوالشباهب 

In Respect of: Clothing, footwear, headgearsport shoes 
socks  

  In the name of: osama muhammed hujazi muhtaseb اسامة محمد حجازي احملتسب : بأسم 

  Address: hebron ras aljura  1555161315اخلليل راس اجلورة  :العنوان 

  Address for Services :  hebron ras aljura  1555161315اخلليل راس اجلورة : عنوان التبليغ 

 

 (  219  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26739  16235 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 07/04/2015  12/14/1115: التاري  

  In Respect of: AUTO SPAR PARTS قطع غيار سيارات : من اجل 

  In the name of: TEKNOROT -TRE-TRWE-RODROUNINER رودرونر -ترو -تري -تكنوروت : بأسم 

تكنـورت اوتوموتيـف ارونليـري سـان فـي تيـك  1565 :العنـوان 
 تركيا  -ينيبوسنا استنبو ل 

Address: 156 TEKNOROT OTOMOTIV SAN VE TIC 
YENIBOSAN ISTANBUL- TORKEY  

تكنورت اوتوموتيف ارونليري سان في تيك  1565: عنوان التبليغ 
 تركيا  -ينيبوسنا استنبو ل 

Address for Services :  156 TEKNOROT OTOMOTIV SAN 
VE TIC YENIBOSAN ISTANBUL- TORKEY  
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 (  220  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26740  16241 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 07/04/2015  12/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: shariket alcastro lelalbesa wa lmansojat هركة الكاسترو لاللبسة واملنسوجات : بأسم 

  Address: share sufyan _nablus tel 0598902442  1550511441تلفون _ع سفيان نابلسهار :العنوان 

 Address for Services :  share sufyan _nablus tel  1550511441تلفون _هارع سفيان نابلس: عنوان التبليغ 
0598902442  

 

 (  221  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26741  16241 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :الصنف  في

  Date: 07/04/2015  12/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: shariket alcastro lelalbesa wa lmansojat هركة الكاسترو لاللبسة واملنسوجات : بأسم 

  Address: share sufyan _nablus tel 0598902442  1550511441تلفون _هارع سفيان نابلس :العنوان 

 Address for Services :  share sufyan _nablus tel  1550511441تلفون _هارع سفيان نابلس: عنوان التبليغ 
0598902442  
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 (  222  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26743  16243 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  In Respect of: tahina طحينة : من اجل 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUT LELTAWZE'A M . KH م .خ . هركة الزملوط للتوزيع م : بأسم 
. M  

  Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA'AEH نابلس املنطقة الصناعية  :العنوان 

ت _نابلس ش سفيان .هيرين ابوصاحلة : عنوان التبليغ 
1555551551  

Address for Services :   

 

 (  223  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26744  16244 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  In Respect of: halva احلالوة : من اجل 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUT LELTAWZE'A M . KH م .خ . هركة الزملوط للتوزيع م : بأسم 
. M  

  Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA'AEH نابلس املنطقة الصناعية  :العنوان 

ت _سفيان  نابلس ش.هيرين ابوصاحلة : عنوان التبليغ 
1555551551  

Address for Services :   
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 (  224  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26745  16245 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 33  33 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

املشروبات الكحولية ، البيرا، املشروبات الكحولية : من اجل 
ة، وتشمل املشروبات الكحولية املزودة الساخنة واخمللوط

للطاقة، النبيذ املسخن واملشروبات اخمللوطة احملتوية على 
احلليب ، املشروبات الكحولية املصنوعة من الشعير ، الليكير 
املصنوع من الشعير ، النبيذ ، املشروبات الروحية والليكير، 
املستحضرات الكحولية لصناعة املشروبات ، املشروبات 

روحية او مشروبات النبيذ املركز واملشهيات ، املشروبات ال
 . احملتوية على النبيذ

In Respect of: Alcoholic beverages, beers, hot and mixed 
alcoholic drinks, including alcoholic energy drinks, mulled 
wine and mixed drinks containing milk; alcoholic malt 
beverages, malt liquor; wines , spirits and liqueurs; 
alcoholic preparations for making beverages; spirit or wine- 
based cocktails and cocktails and aperitifs; beverages 
containing wine.  

  .In the name of: ELIYAHU ELECTRICAL MARKETING LTD الياهو اليكتركا ل ماركتينج ا ل تي دي : بأسم 

ــوان  ــابير، رهــون لتســيون  6هــارع  :العن ، 25141يوســف س
 . اسرائيل

Address: 6 Yosef Sapir St. Rishon Lazion 75142 Israel.  

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 

 

 (  225  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26746  16246 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

خفاقات كهربائية ، االت خفق، خالطات كهربائية : من اجل 
لالغراض املنزلية ، االت تقطيع اخلبز، االت واجهزة كهربائية 
لغسل السجاد بالشامبو ، أدوات تنظيف باستخدام البخار ، 

ت وأجهزة تنظيف كهربائية مطاحن قهوة ال تدار باليد، اال
قطاعات، غساالت صحون،مولدات طاقة للطوارئ ، عصائر 
فواكه طبيعية لالغراض املنزلية،االت بشر او خرط اخلضراوات، 
مطاحن او مجارش كهربائية لالغراط املنزلية، االت طحن، االت 

ية ، غساالت، حياكة، مطاحن لالغراط املنزلية ، مكانس كهربائ
سخانات ماء، خفاقات كهربائية لالغراض املنزلية ، االت عصر 

In Respect of: Electric beaters, beating machines, electric 
blenders for household purposes , bread cutting machines, 
electric carpet shampooing machines and apparatus, 
cleaning appliances utilizing steam, electric cleaning 
machines and apparatus, coffee grinders other than hand 
operated , cutters, dish washers, emergency power 
generators, electric fruit presses for household purposes, 
grating machines for vegetables , electric grinders of 
crushers for household purposes, grinding machines, 
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للغسيل ، محضر طعام ، خالط ، خفاق ، فرن توستر ، نشافة ، 
 . جالية

ironing machines, electric kitchen machines, kneading 
machines, knitting machines, mills for household purpose, 
vacuum cleaner, washing machines, water heaters, electric 
whisks for household purposes, wringing machines for 
laundry, food processor, blender, mixer, steam iron , 
clothes dryer, dish washer.  

  .In the name of: ELIYAHU ELECTRICAL MARKETING LTD الياهو اليكتركا ل ماركتينج ا ل تي دي : بأسم 

ــوان  ــابير، رهــون لتســيون  6هــارع  :العن ، 25141يوســف س
 . اسرائيل

Address: 6 Yosef Sapir St. Rishon Lazion 75142 Israel.  

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 

 

 (  226  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26747  16242 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

اجهزة تلفزيون ، مشغالت االقراص الفيديوية الرقمية : من اجل 
، مستقبالت سمعية وبصرية ، نظام سينمائي بيتي ، ادوات وزن 

 . ، وأدوات قياس ، أجهزة إطفاء احلرائق

In Respect of: Televisions Apparatus , DVD Players , Audio 
And Video Receivers , Home Theaters, Measuring 
Instruments, Weighing Instruments, Fire Extinguishing 
Apparatus .  

  .In the name of: ELIYAHU ELECTRICAL MARKETING LTD الياهو اليكتركا ل ماركتينج ا ل تي دي : بأسم 

ــوان  ــابير، رهــون لتســيون  6هــارع  :العن ، 25141يوســف س
 . اسرائيل

Address: 6 Yosef Sapir St. Rishon Lazion 75142 Israel.  

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 

 

 (  227  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26748  16240 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

 In Respect of: Air Conditioning , air cooling , air purifyingأجهزة تكييف الهواء ، أجهزة تبريد الهواء ، أجهزة : من اجل 
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وماكينات تنقية الهواء ، هوايات، أجهزة تبريد املشروبات، 
بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية ، مراجل، ماكينات 

، مواقد، طباخات، للخبز، محمصات خبز، ماكينات صنع اخلبز 
إباريق كهربائية )ماكينات كهربائية لصنع القهوة ، غاليات 

، محمصات بن ، أوعية طهو ، أجهزة ومعدات طهو ، ( للقهوة
وسائد تدفئة كهربائية ليست لغايات طبية، مقالي عميقة 
كهربائية ، مجففات هواء، مجففات هعر، أجهزة هفط 

، هوايات ، أفران الهواء  للمطاب  ، مروحة ، مواقد نار منزلية
الساخن ، اطباق ساخنة ، قوارير املاء الساخن ، غاليات كهربائية 
، أفران ، أفران ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية ،ثالجات ، 
محمصات ، أفران ، محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، 

 . نشافة

machines, barbeques, beverages cooling , electric blankets 
not for medical purposes, boilers, bread baking machines, 
bread toasters, bread making machines, burners, hops, 
electric coffee machines, electric coffee percolators, coffee 
roasters, cookers, cooking apparatus, and installations, 
electric cautions, electric deep fryer, air dryers, hair dryers , 
hoods for kitchens, fan , domestic fire places, grills, hot air 
ovens, hot plates, hot water bottles, electric kettles , ovens , 
microwave ovens, electric pressures cookers, refrigerators, 
roasters, stoves, electric waffles irons, freezer, clothes 
dryer.  

  .In the name of: ELIYAHU ELECTRICAL MARKETING LTD الياهو اليكتركا ل ماركتينج ا ل تي دي : بأسم 

ــوان  ــابير، رهــون لتســيون  6هــارع  :العن ، 25141يوســف س
 . ئيلاسرا

Address: 6 Yosef Sapir St. Rishon Lazion 75142 Israel.  

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 

 

 (  228  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26749  16245 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

املشروبات مبا في ذلك املياه الصاحلة للشرب واملياه : من اجل 
املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غيرها من املشروبات غير 
الكحولية، مبا في ذلك املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة 
واملشروبات الرياضية؛ الفواكه واملشروبات والعصائر؛ العصائر 

كزات واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات، مبا واملر
في ذلك املياه املنكهة، املعدنية والغازية املياه واملشروبات 
الغازية ومشروبات الطاقة واملشروبات الرياضية ومشروبات 

 . الفاكهة والعصائر؛ املشروبات والعصائر الفاكهة

In Respect of: Beverages including drinking waters, 
flavored waters, mineral and aerated waters; other non-
alcoholic beverages, including soft drinks, energy drinks 
and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, 
concentrates, powders and other preparations for making 
beverages, including flavored waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks 
and juices; vegetable drinks and juices.  

  .In the name of: ELIYAHU ELECTRICAL MARKETING LTD الياهو اليكتركا ل ماركتينج ا ل تي دي : بأسم 

ــوان  ــابير، رهــون لتســيون  6هــارع  :العن ، 25141يوســف س
 . اسرائيل

Address: 6 Yosef Sapir St. Rishon Lazion 75142 Israel.  

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 
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 (  229  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26750  16251 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

 In Respect of: Products for the care and cleansing of skin . منتجات للعناية ولتنظيف البشرة والشعر: من اجل 
and hair.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  230  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26752  16251 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533، نيو برانزويك، نيو جيرسي

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  231  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26753  16253 :ارية رقم العالمة التج
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  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .اد ورجا هحادة، محامون، صعزيز وفؤ: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  232  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26754  16254 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19  15 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

مواد البناء واحلجارة الطبيعية والصناعية والبالط : من اجل 
 ( املصون ) لشايش والشيد املصنع وا

In Respect of: Building materials -INDUSTRIAL AND 
NUTURAL STONE TILES , GYPSUM , AHAICH , FACTORY  

  In the name of: WALEED SAMI MOHAMMAD ABU NAMEH وليد سامي محمد ابو ناعمه : بأسم 

 Address: ARABEH - ALHARH ALSHRQEH - SHARYH رسة الوكالة هارع مد -احلارة الشرقية  -عرابة  :العنوان 
MADRASAT ALWKALH  

 هارع مدرسة الوكالة  -احلارة الشرقية  -عرابة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ARABEH - ALHARH ALSHRQEH - 
SHARYH MADRASAT ALWKALH  

 

 (  233  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26755  16255 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا، هركة  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .صعزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  234  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26756  16256 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  235  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26757  16252 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 دة االمريكية ، الواليات املتح10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   
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 (  236  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26758  16250 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

ن نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا، هركة م :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  237  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26759  16255 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  238  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26760  16261 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: ن اجل م
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا،  :العنوان 
 االمريكية  ، الواليات املتحدة10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  239  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26761  16261 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

البيع باجلملة واملفرق جلميع انواع الطعام واللحوم : من اجل 
والسمك والدواجن، الفواكه واخلضار احملفوظة واجملمدة واجملففة 

الدهون واملطبوخة، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت و
املعدة لالكل وزيوت اخلضار، االطعمة اجملمدة واملثلجة، البيع 
باجلملة واملفرق لكل ما يتعلق بالقهوة والشاي والكاكاو 
والسكر واالرز والقهوة املصنعة، الطحني واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللوى، العسل والدبس، 

، )التوابل(واخلرد ل، اخلل والصالصات  اخلميرة وبودرة اخلبيز، امللح
البهارات، املكسرات، الفواكه واخلضار اجملففة، طعام احليوانات، 
املشروبات واملشروبات اخلفيفة، البيع باجلملة واملرفق لكل ما 
يتعلق باملنظفات والصابون ومستحضرات التجميل واالدوات 

 . املنزلية والقرطاسية واالدوات الكهربائية

In Respect of: Wholesale and retail related to all kinds of 
food, meat, fish, poultry; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; eggs, milk, milk products; 
edible oils and fats, vegetable oils; frozen and refrigerated 
foodstuffs; wholesale and retail related to coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; nuts; fresh fruits and 
vegetables; foodstuffs for animals; drinks and beverages; 
wholesale and retail related to detergents, soaps, 
cosmetics, home utensils, stationery, and electric 
machines.  

  .In the name of: Arab Palestinian Shopping Center P.l.C . م.ع.الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق م: بأسم 

  Address: P.O. Box 4185, Al-Bireh, Palestine ، البيرة، فلسطني 4105ب .ص :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   137  
  

 

 (  240  )  

279 
  Trade Mark No.: 26762  16261 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 08/04/2015  10/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear لبسة القدم وأغطية الرأس املالبس وأ: من اجل 

هركة النجمة السباعية لأللبسة واالكسسوارات : بأسم 
 . م.م.ذ

In the name of: Septagram L.L.C.  

  Address: P.O. Box 930023 Amman – 11193, Jordan االردن , 11153رمز بريدي  –عمان  531113ب .ص :العنوان 

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  241  )  

 

  Trade Mark No.: 26763  16263 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 09/04/2015  15/14/1115: التاري  

 In Respect of: Building construction; repair; installation . وخدمات التركيب او التجميع انشاء املباني واالصالح : من اجل 
services  

 In the name of: sharikat - al hajj omarn lilisterad wa هركة احلاج عمران لالستيراد والتسويق : بأسم 
altasweeq  

  Address: jenin-shari al nasira  141515054تلفون  -هارع الناصرة  -جنني  :العنوان 

  Address for Services :  jenin-shari al nasira  141515054تلفون  -هارع الناصرة  -جنني : عنوان التبليغ 
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 (  242  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26764  16264 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 09/04/2015  15/14/1115: التاري  

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية وأجهزة : من اجل 
وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات 

( اعإهراف)البصرية وأدوات الوزن والقياس واعإهارة واملراقبة 
واعإنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو 

تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة  تكثيف أو
تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الصور، حامالت بيانات 
مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية 
رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 

ات معاجلة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ معد
أجهزة إطفاء احلرائق؛ طابعات تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر؛ 

؛ قارئات [معدات معاجلة بيانات]طابعات الليزر؛ ماسحات 
الباركود؛ أجهزة الكمبيوتر الجل مالحة السيارات؛ أجهزة حتديد 

 املوقع العاملي الجل مالحة السيارات 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus; printers for use with 
computers; laser printers; scanners [data processing 
equipment]; barcode readers; Car navigation computers; 
GPS navigation device  

عمر اتيكير ماكينة ميتا ل أنشاءات في ياكيت : بأسم 
 سيستمليرا اتهاالت اهراجات انونيم هيركيتي 

In the name of: OMER ATIKER MAKINE METAL INSAAT VE 
YAKIT SISTEMLERI ITHALAT IHRACAT ANONIM SIRKETI  

ايـه، /5اوجانيرى سانايى بوجليسي، أتـابي سـوكاو، . 1 :العنوان 
 تركيا / كونيا  -و سيلشوكل

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi, Atabey Sokak, 5/A, 
Selçuklu - Konya / Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  243  )  
 

  Trade Mark No.: 26766  16266 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 42  41 :في الصنف 

  Date: 09/04/2015  15/14/1115: التاري  

 In Respect of: Scientific and technological services andاخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 
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والتصميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحا  
الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر؛ 
اخلدمات االستشارية في مجا ل الكمبيوتر املعنى بها إنشاء 

عإنترنت لآلخرين؛ خدمات برمجة وصيانة املواقع على هبكة ا
الكمبيوتر؛ خدمات تصميم برامج كمبيوتر لالخرين؛ خدمات 
حتديث برامج كمبيوتر لالخرين؛ خدمات االستشارات في مجا ل 
معدات الكمبيوتر؛ خدمات تطوير قواعد البيانات الكمبيوتر؛ 
خدمات إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ خدمات حتليل أنظمة 

الستشارات في الكمبيوتر؛ تأجير أجهزة كمبيوتر؛ خدمات ا
كمبيوتر؛ خدمات تأجير برامج و معدات الكمبيوتر؛ نس  برامج 

 الكمبيوتر؛ حتميل برامج كمبيوتر 

research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; computer advisory 
services, namely, creating and maintaining web sites for 
others; computer programming services; computer software 
design services for others; computer software updating 
services for others; consultancy services in the field of 
computer hardware; computer database development 
services; computer data recovery services; computer 
systems analysis services; computer consultancy services; 
computer rental services; computer software and hardware 
rental services; duplication of computer programs; 
installation of computer software  

عمر اتيكير ماكينة ميتا ل أنشاءات في ياكيت : بأسم 
 سيستمليرا اتهاالت اهراجات انونيم هيركيتي 

In the name of: OMER ATIKER MAKINE METAL INSAAT VE 
YAKIT SISTEMLERI ITHALAT IHRACAT ANONIM SIRKETI  

ايـه، /5اوجانيرى سانايى بوجليسي، أتـابي سـوكاو، . 1 :العنوان 
 تركيا / كونيا  -سيلشوكلو 

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi, Atabey Sokak, 5/A, 
Selçuklu - Konya / Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  244  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26768  16260 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 12/04/2015  11/14/1115: التاري  

والتبريد و  –وتوليد البخار والطهو  -أجهزة لإلنارة: من اجل 
 وامدادات املياه واالغراض الصحية  -التجفيف والتهوية

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes  

  In the name of: Nafith Abedalfatah Abedalazeez Aldaa;seh نافذ عبد الفتاح عبد العزيز الدعالسه : بأسم 

  Address: Beer Zait - Awal Sharea Jefna - Moqabel Almoul مقابل املو ل  - ل هارع جفنا او -بير زيت  :العنوان 

   : Address for Services رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  245  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26769  16265 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 13/04/2015  13/14/1115: التاري  

 In Respect of: Advertising; business management; business اعإعالن واألعما ل املهنية واللوحات االعالنية : من اجل 
administration; office functions bill boards  

  In the name of: SHARIKAT MOJAWHARAT ALQWASMEE هركة مجوهرات القواسمي : بأسم 

  Address: AL KHALIL  1114060اخلليل بيت كاحل  :نوان الع

  Address for Services :  AL KHALIL  1114060اخلليل بيت كاحل : عنوان التبليغ 

 

 (  246  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26770  16221 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 13/04/2015  13/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

هركة اوملبيك سبورت للتجهيزات واالدوات الرياضية : بأسم 
 مساهمه خصوصية 

In the name of: sharikat olympic sport liltajhezat waaldawat 
alriadiah mosahma ksosia  

  Address: ramallah walberah ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  ramallah walberah ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  247  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26771  16221 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 13/04/2015  13/14/1115: التاري  

املعادن النفيسة والسبائك اخلاصة بها، البضائع : من اجل 
 –عدا أدوات القطع)املصنوعة من تلك املعادن واملطلية بها 

الساعات ويرها من  -اجملوهرات واألحجار الكرمية( املالعق –الشوو
مثل ( زينة)هرات املقلدة صناف اجملو -العدد اخلاصة، قياس الوقت

 (. بوس املشيك)البروش ( العقود)القالئد ( الغوايش)األساور 

In Respect of: Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments  

  In the name of: SHARIKAT MOJAWHARAT ALQWASMEE هركة مجوهرات القواسمي : بأسم 

  Address: AL KHALIL  1114060اخلليل بيت كاحل  :العنوان 

  Address for Services :  AL KHALIL  1114060اخلليل بيت كاحل : عنوان التبليغ 

 

 (  248  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26772  16221 :ارية رقم العالمة التج

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 13/04/2015  13/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

هركة اوملبيك سبورت للتجهيزات واالدوات الرياضية : بأسم 
 مساهمه خصوصية 

In the name of: sharikat olympic sport liltajhezat 
waaldawat alriadiah mosahma ksosia  

  Address: ramallah walberah ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  ramallah walberah ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  249  )  
 
 
 

  Trade Mark No.: 26773  16223 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 13/04/2015  13/14/1115: التاري  

 In Respect of: Services for providing food and drink اعإيواء املوقت , خدمات توفير األطعمة و املشروبات : من اجل 
temporary accommodation  

هركة كازابالنكا للسياحة واالستثمار مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: sharekat cazablanca lilseyaha w 
alastsmar mosahamah ksoseyeh  

  Address: falestine ramallah sharea al maahed فلسطني رام اهلل هارع املعاهد  :العنوان 

   : al qodes - kofor akab  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  250  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26774  16224 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

خدمات التزويد بالطعام والشراب، خدمات توفير : من اجل 
 . ة املؤقتة، خدمات املطاعماالقام

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation, restaurant services.  

  .In the name of: Houmam Mohammed Khouli & Co هركة همام محمد اخلولي وهركاه : بأسم 

  Address: Damascus, Syria دمشق ، سوريا  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  251  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26775  16225 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

الفطر املعلب؛ البازالء  الفواكه املعلبة؛ اخلضار املعلبة؛: من اجل 
املعلبة؛ األسماو املعلبة؛ اللحوم املعلبة؛ الفطر اجملففة الصاحلة 
لألكل؛ اخلضر احملفوظة؛ البيض املعلب؛ الفواكه احملفوظة؛ 

 اللحوم اجملففة؛ الفستق او الفو ل السوداني املعالج 

In Respect of: Canned fruits; canned vegetables; canned 
mushroom; canned peas; canned fish; canned meat; dried 
edible fungus; preserved vegetables; canned eggs; 
preserved fruits; dried meat; processed peanuts  

  In the name of: Zhangzhou Tan Co., Ltd. FUJIAN فيوجيان . ، ا ل تي دي.زهاجنزهاو تان كو: بأسم 

، لييوان بالزا، ايست نانتشاجن 1ي سكند فلور، بلوو تونت :العنوان 
 ، جمهورية الصني الشعبية 363111رود، زهاجنزهاو، فيوجيان، 

Address: 22nd Floor, Block 1, Liyuan Plaza, East 
Nanchang Road, Zhangzhou, Fujian, 363000, P.R. China  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

   (151  )  

SHUNNAR FRESH 
  Trade Mark No.: 26776  16226 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

واملياة املعدنية والغازية وغيرها ( هراب الشعير)البيرة : من اجل 
تخلصة من الفواكة مشروبات مس,من املشروبات غير الكحولية 

 وعصائر هراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks;fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages  

 In the name of: shariket masna' al shonar lel mawad لغذائية والشراب هركة مصنع الشنار للمواد ا: بأسم 
alghtha'eh walsharab  

ــوان  ــابلس  :العن ــا  -املنطقــه الصــناعيه  -ن ــت ايب ــون  -بي : تلف
151340611  

Address: nablus - almanteqah al sena'eah - bet eba - tel : 
092348601  

: تلفون  -بيت ايبا  -نطقه الصناعيه امل -نابلس : عنوان التبليغ 
151340611  

Address for Services :  nablus - almanteqah al sena'eah - 
bet eba - tel : 092348601  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
ذات االستخدام العام  FRESHاملطلق باستخدام كلمة فريش 
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 ة مبعز ل عن العالم

 

 (  253  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26777  16222 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 
, القمصان, الباليز, النعا ل, احذية لرياضة كرة السلة, السلة

اطماق , السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, قمصان البولو
قمصان , باليز الرياضة, البيجامات, الشورتات, اجلرازي, الباليز
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغبي

اطماق وباليز , سراويل االحماء, بدالت االحماء, االقنعة, قلنسوات
, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرياح, اجلاكيتات, االحماء
عصبة , عصبة الرأس, مراييل االطفا ل ليست من الورق, املعاطف
البنطلونات , هورتات البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر, املعصم

القمصان , االوهحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
, واالثواب املوحدة اثواب التشجيع, االثواب, ثياب صوفية, املنسوجة

, البكيني, اطقم السباحة, اطقم االستحمام, البسة السباحة
هورتات , سراويل االستحمام, سراويل السباحة, التانكيني
, البسة االستحمام, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, املالحة

قبعات , صناد ل الشواطئ, الصناد ل, طيات اطقم االستحمام
قلنسوات , نسوات السباحةقل, حاجبات الشمس, الشواطئ
 اغطية الراس باالجنحة , االستحمام

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, 
warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting 
shirts, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, 
baby bibs not of paper, head bands, wrist bands 
(clothing), aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, 
ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet 
suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing 
suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats, sun 
visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with 
attached wigs  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويــورو , نيويــورو, فيفــث افنيــو 645-اوليمبيــك تــاور :العنــوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, 
New York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  254  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26778  16220 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة في مجا ل كرة السلة وتقدمي العاب 

خدمات انتاج وتوزيع برامج العاب , ملعارض املباهرة كرة السلة وا
خدمات برامج واحدا  كرة , كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , السلة في مجا ل كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحدا  كرة 

خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , لسلة ا
اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب ومعارض كرة السلة 
وفي املستوصفات وفي املعسكرات وفي العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , خدمات الترفيه لالحدا  اخلاصة واحلفالت , 
مواقع االنترنت خدمات الترفيه وبشكل خاص توفير , املشجعني 

التي تشمل مواد متعددة الوسائط في مجا ل التغطية 
التلفزيونية و التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت 
املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة 
لالنتخابات و البرامج االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت 

مجا ل كرة السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات املسموعة في 
الطبيعة االحصائية واملوجزات في مجا ل كرة السلة، االلعاب 
احلية الغير منزلة، خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو 
والعاب الفيديو التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف 

بية والعاب البز ل والعاب حفالت الكبار والصغار وااللعاب اخلش
وااللعاب البسيطة، خدمات النشر االلكتروني، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداو ل االلعاب لالخرين مباهرة عبر 

خدمة توفير قاعدة , االنترنت، وجميعها في مجا ل كرة السلة
 بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجا ل كرة السلة 

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs in the 
field of basketball; conducting and arranging basketball 
clinics and camps, coaches clinics and camps, dance 
team clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance team at 
basketball games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, special 
events and parties; fan club services; entertainment 
services, namely providing a website featuring 
multimedia material in the nature of television highlights, 
interactive television highlights, video recordings, video 
stream recordings, interactive video highlight selections, 
radio programs, radio highlights, and audio recordings in 
the field of basketball; providing news and information in 
the nature of statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults' and children's party 
games, board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication of 
magazines, guides, newsletters, coloring books, and 
game schedules of others on-line through the Internet, all 
in the field of basketball; providing an online computer 
database in the field of basketball  
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  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويــورو , نيويــورو, فيفــث افنيــو 645-اوليمبيــك تــاور :العنــوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, 
New York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  255  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26779  16225 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

اوراق , االعالنات من الورق والورق املقوى, الكرتون, االوراق: من اجل 
, االعالنات املطبوعة, بطاقات االعما ل, الصور, التعبئة و التغليف

هرائط , االهارات املصنوعة من الورق, املنشورات املطبوعة
من الورق أو البالستيك [ املظاريف، واحلقائب]أكياس , الكرتون
مغلفات من الورق , اريف من الورق املقوى أو الورقاملظ, للتعبئة

مواد التعبئة , صناديق من الورق املقوى أو الورق, املقوى أو الورق
رقائق , الكليشيهات , والتغليف املصنوعة من النشويات

الفتات من , املواد املطبوعة, البوسترات, بالستيكية للتغليف
, التذاكر, (قرطاسية)ت الصقا, القرطاسية, الورق او الورق املقوى

ورق / ورق تواليت , مناديل من الورق الزالة مستحضرات التجميل
ورق , مواد كتابة, (قرطاسية)ورق مقوى من لباب اخلشب , صحي
 الكتابة 

In Respect of: Paper, Cardboard, Advertisement (boards of 
paper or cardboard, Wrapping paper / Packing paper, 
Pictures, Business cards, Printed advertisements, Printed 
publications, Paper signs, Cartoon strips, Bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging, 
Envelopes of cardboard or paper, Wrappers of cardboard 
or paper, Boxes of cardboard or paper, Packaging 
material made of starches, Clichés, plastic film for 
wrapping, Posters, printed matter, signboards of paper or 
cardboard, Stationery, stickers [stationery], Tickets, 
tissues of paper for removing make-up, toilet paper / 
hygienic paper, wood pulp board [stationery], writing 
materials, writing paper  

  .In the name of: Al Fakher International Co هركة الفاخر الدولية : بأسم 

جزر , جراند كامين, 1114-1بيت اوغالند و واي, 315ب .ص :العنوان 
 الكامين 

Address: P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  256  )  
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  Trade Mark No.: 26780  16201 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

املواد , ورقة ماصة لألنابيب التبغ, على التبغ ورقة ماصة: من اجل 
مطافئ السجائر , مطافئ السجائر, املستخدمة مع التبغ

, (-السيجار والسجائر )حقائب , حقائب لألنابيب, للمدخنني
علب , والعات السجائر, مرهحات السيجار, علكة التبغ

السجائر التي , السجائر, سجائر التبغ, ورق السجائر, السجائر
السجائر ]السجائر الكهربائية , وي على بدائل التبغحتت

حقائب السجائر , علب السجائر االلكترونية, [اعإلكترونية
, أنابيب التدخني االلكترونية, الشيشة االلكترونية, اعإلكترونية

النكهات، وغيرها من الزيوت األساسية، , حجارة االهتعا ل
, النرجيالت, لتبغمنكهات ا, املستخدمه في السجائر اعإلكترونية

النيكوتني السائل لالستخدام في , اعشاب للتدخني, ورق التبغ
املباخر الشخصية , علب الكبريت, السجائر اعإلكترونية

, التبغ, أنابيب التبغ, التبغ اخلام, والسجائر اعإلكترونية واملنكهات
, قصدير الشيشة, قطع و اجزاء الشيشة, نكهات التبغ, املعسل

نرجيلة، خراطيم، والطاسات، وقصبات الشيشة ، اكسسوارات ال
مواد املدخنني، . الشيشة. خرطوم الشيشة، وملقط الشيشة

 فحم النرجيلة 

In Respect of: Absorbent paper for tobacco, Absorbent 
paper for tobacco pipes, Articles for use with tobacco, 
Ashtrays, Ashtrays for smokers, Long tobacco pipe 
sheaths, Bags for pipes, Cases (Cigar & Cigarettes -), 
Chewing tobacco, Cigar filters, Cigar lighters, Cigarette 
packets, Cigarette paper, Cigarette tobacco, Cigarettes, 
Cigarettes containing tobacco substitutes, Electric 
cigarettes [electronic cigarettes], Electronic cigarette 
boxes, Electronic cigarette cases, Electronic hookahs, 
Electronic smoking pipes, Filter-tipped cigarettes, 
Firestones, Flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes, Flavorings for tobacco, Hookahs, 
Leaf tobacco, Herbs for smoking, Liquid nicotine for use in 
electronic cigarettes, Match boxes, Personal vaporizers 
and electronic cigarettes, and flavorings, Raw tobacco, 
Tobacco pipes, Tobacco, molasses tobacco, flavored 
tobacco, hookah parts, hookah foil, Hookah accessories, 
namely, hoses, bowls, and hookah stems, hookah hose 
tips, and hookah tongs; Hookahs; Smokers' articles, 
hookah charcoal  

  .In the name of: Al Fakher International Co هركة الفاخر الدولية : بأسم 

جزر , جراند كامين, 1114-1بيت اوغالند و واي, 315ب .ص :العنوان 
 الكامين 

Address: P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

   : AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

   (152  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26781  16201 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

  In Respect of: Radio and television transmission services خدمات البث االذاعي والتلفزيوني : من اجل 
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 In the name of: Sharikat Al Manal Llintag Alielamee Wal هركة املنا ل لالنتاج االعالمي واالذاعي : بأسم 
Ithaee  

  Address: AL KHALIL اخلليل راس اجلورة  :العنوان 

  Address for Services :  AL KHALIL اخلليل راس اجلورة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  258  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26782  16201 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

 In Respect of: wATERS, ALL KIND OF JUICES AND املياه ، العصائر بأنواعها ومشروبات الطاقة : من اجل 
ENERGY DRINKS  

  In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi AL Tejareah هركة محالت العجاوي التجارية : بأسم 

  Address: Ajja –Jenin  جنني -عجة :العنوان 

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  259  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26783  16203 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  
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  In Respect of: Radio and television broadcasting services خدمات البث االذاعي والتلفزيوني : من اجل 

 In the name of: sharikat siraj llintag ielamee wal alithee االعالمي والبث االذاعي والتلفزيوني  هركة سراج لالنتاج: بأسم 
wal televisiony  

  Address: al khalil  1555044251اخلليل راس اجلورة  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil  1555044251اخلليل راس اجلورة : عنوان التبليغ 
 

   (161  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26785  16205 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 14/04/2015  14/14/1115: التاري  

  In Respect of: Shampoo , Hair Mask , Hair Cream هامبو ، حمام زيت ، كرمي هعر : من اجل 

 In the name of: sharekat Almawad Al khososiya lilesterad د والتصدير هركة املواد اخلصوصية لالستيرا: بأسم 
wal tasder mosahama khososiya  

  Address: tulkarem tulkarem طولكرم طولكرام  :العنوان 

   : Address for Services طولكرم  -طولكرم : عنوان التبليغ 

بها حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحا: مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  261  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26786  16206 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 15/04/2015  15/14/1115: التاري  

دواجن والصيد ، خالصات اللحوم واالسماو وحلوم ال: من اجل 
اللحوم ، فواكه وخضروات محفوضة ومجففة ومطهوة ، 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ، البيض واحلليب ومنتجات 

 احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats.  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   150  
  

 

  In the name of: Fuad Muhamad Abd Alhadi Samara فؤاد محمد عبد الهادي سمارة : بأسم 

  Address: Ramallah walbierah Billien رام اهلل والبيرة بلعني  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walbierah Billien رام اهلل والبيرة بلعني : التبليغ عنوان 

 

 (  262  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26787  16202 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 16/04/2015  16/14/1115: التاري  

عدا ما كان منها ) محركات ومكائن, آالت وعدد آلية : من اجل 
عدا ما كان ) قارنات آلية وعناصر نقل احلركة , ( للمركبات البرية 

, ( عدا ما يدار باليد ) معدات زراعية , ( منها للمركبات البرية 
 أجهزة تفقيس البيض 

In Respect of: Machines and machine tools;mtors and 
engines (except for land vehicles);machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles ); 
agriculture implements other than hand-
operated;incubators for eggs  

  In the name of: Sharikat Bao AlSina'yiah Ltd هركة باو الصناعية مساهمة خصوصية : بأسم 

 1555551511اهلل جــــوا ل  رام -رام اهلل والبيــــره  :العنــــوان 
 القدس  11113.ب.ص

Address: 0599992500 22103 Jawwal Ramallah wa AlBirah 
- RamAlQuds P.O.Box  

 1555551511رام اهلل جوا ل  -رام اهلل والبيره : عنوان التبليغ 
 القدس  11113.ب.ص

Address for Services :  0599992500 22103 Jawwal 
Ramallah wa AlBirah - RamAlQuds P.O.Box  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  263  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26788  16200 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 6  6 :في الصنف 

  Date: 16/04/2015  16/14/1115: التاري  
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  In Respect of: Aluminum . االملنيوم: من اجل 

  In the name of: Aluminum Pearl Co هركه اللؤلؤه لالملنيوم : بأسم 

  Address: Tulkarm Attil main street  151664301طولكرم عتيل الشارع الرئيسي ت :العنوان 

  Address for Services :  Tulkarm Attil main street  151664301طولكرم عتيل الشارع الرئيسي ت: التبليغ عنوان 

 

   (164  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26789  16205 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 16/04/2015  16/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Rice and prepared dishes . املعدة  األرز و األطباق: من اجل 

  .In the name of: HERBA RICEMILLS, S.L.U هيربا رايسميلس : بأسم 

  Address: San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Spain اسبانيا , سان جوان دو ازنل فاراش، سفيال :العنوان 

. ب. مارة جاليريا سنتر، صنابلس، ع-هركة فراس : عنوان التبليغ 
260  

Address for Services :   

 

 (  265  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26790  16251 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 16/04/2015  16/14/1115: التاري  

اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد : من اجل 
 فيف وتوريد املياه االغراض الصحية والتج

In Respect of: Apparatus for lighting , heating stream 
generating cooking , refrigerating , drying , ventiling , 
water supply and sanitary purposes  

 In the name of: Sharekat Anazeh Letejarah Walestethmar هركة النزيه للتجارة واالستثمار م م م : بأسم 
Ltd  

  Address: Ramallah -Almazraa Algharbiah Tel 2815307  1015312احلي الشرقي تلفون  -رام اهلل املزرعة الغربية  :العنوان 

احلي الشرقي تلفون  -رام اهلل املزرعة الغربية : عنوان التبليغ 
1015312  

Address for Services :  Ramallah -Almazraa Algharbiah 
Tel 2815307  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   152  
  

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق : 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  266  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26791  16251 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
اعإتصاالت، الهاتف، الهاتف النقا ل، خدمات البريد الفاكس ، 
التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 

تعالمات وخدمات البريد املكاملات، الرد اعإلي، دليل اعإس
اعإلكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الرسائل اعإلكترونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 

ية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ االتصاالت السلك
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 
واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واعإنترنت؛ نصوص 
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل 

كترونية ؛ محتوى الوسائط املتعددة عبر هبكات االتصاالت اعإل
خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو 
كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

، (مبا في ذلك صفحات الويب)السلكية والالسلكية للمعلومات 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 

ت السلكية والالسلكية أو وصالت إلى اعإنترنت؛ وتوفير االتصاال
هبكة اعإنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم إلى 

، وتوفير وتشغيل املؤمترات (مقدمي اخلدمات)هبكة االنترنت 
اعإلكترونية، مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية 
الوصو ل الى مواقع اعإم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير 
الدخو ل الى املواقع املوسيقية الرقمية على االنترنت، استقبا ل 
املوسيقى الرقمية بواسطة اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
توفير سبل الوصو ل إلى البنية التحتية ملشغلي االتصاالت 
السلكية والالسلكية األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات البحث؛ 

كية؛ اعإنتقا ل خدمات وصو ل اعإتصاالت السلكية والالسل
مبساعدة احلاسوب للرسائل والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ 
خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون 
احلالية؛إستئجار، التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات 
واملنشآت أو مكونات الستخدامها في توفير اخلدمات املذكورة 

واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة آنفا؛ االستشارية 
 . املذكورة آنفا جميعا

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer phone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, teleshopping 
and web shopping programmers; videotext, teletext and 
view data services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs 
and any other data; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation of 
electronic conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
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use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned  

 In the name of: Shareket Almira Li Khadmat Al Tejara w Al . هركة امليرا خلدمات التجارة واالعالم: بأسم 
Eaallam.  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

ها حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاب: مالحظة 
ذات االستخدام العام  Live FMاحلماية املطلق باستخدام عبارة 

 مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (162  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26792  16251 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  

 In Respect of: Advertising;and publishing business واملهمات املكتبية  االعالن والنشر ادارة االعما ل: من اجل 
administration;and errands office  

 In the name of: sharekat mohamad rashid al- serasi ltgaret هركة محمد راهد السيريسي لتجارة املواد التموينية : بأسم 
almawad al- ttamweneea  

: مقابل املسـجد الكبيـر جـوا ل  -هارع الناصرة  -جنني  :العنوان 
1550354531  

Address: jenin - share alnaserh - moqabel al-masjjed al - 
qabber  

مقابل املسجد الكبير  -هارع الناصرة  -جنني : عنوان التبليغ 
  1550354531: جوا ل 

Address for Services :  jenin - share alnaserh - moqabel 
al-masjjed al - qabber  

 

 (  268  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26793  16253 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  
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والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية ( البويات ) الدهانات : من اجل 
ف ، مواد التلوين ، مواد من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التل

تثبيت األلوان ، راتنج طبيعي خام ، معادن في هكل رقائق أو 
مسحوق الستخدام الدهانني وفني الديكور وعما ل الطباعة 

 . والفنانني 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins;metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists  

  In the name of: SHARIKAT ALAMEED LLDIHANAT هركة العميد للدهانات : بأسم 

  Address: AL KHALIL عيصى -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  AL KHALIL عيصى -اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  269  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26794  16254 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: advertising , business adminstration التجارية  ا لالدعاية و االعالن و ادارة االعم: من اجل 

  In the name of: wesam mohammad jaber abed alatif وسام محمد جبر عبد اللطيف : بأسم 

  Address: ramallah - atara رام اهلل  1145عطاره ص ب  -رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  ramallah - atara رام اهلل  1145عطاره ص ب  -رام اهلل : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  270  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26795  16255 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  
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النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 
الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة

اخلميرة  –اخلبز والكعك والفطائر واحللويات –املصنوعة من احلبوب
احلالوة  –ت غذائيةمقبال –مساحيق غذائية –ومسحوق اخلبيز

عسل النحل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلل –التوابل –الفلفل –اخلرد ل –على امللح -والعسل األسود

حبوب  –الشوكوالته واملغطسات والبسكويت -الصلصة
مصاص  –الراحة –العلكة –السكاكر -هوكوالته ملبسة

 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –األطفا ل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: Raed Basesem Hanania Hanania رائد باسم حنانيا حنانيا : سم بأ

 Address: Shre Obour3, Dhiet Albareed - Beit Hanina ضاحية البريد  :العنوان 
Alquds  

 Address for Services :  Shre Obour3, Dhiet Albareed - Beit ضاحية البريد : عنوان التبليغ 
Hanina Alquds  

 

 (  271  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26796  16256 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  

اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد ، خالصات : من اجل 
) اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هالم 

ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر ، البيض واحلليب ( جلي 
 ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: sharekat ahsadeq llmoqawallat wa هركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي : بأسم 
altatweer alzeraee  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1عمارة االنيس ط  -حي البساتني  -جنني : عنوان التبليغ 
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 (  272  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26797  16252 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 19/04/2015  15/14/1115: التاري  

اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد ، خالصات : من اجل 
) اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هالم 

ات وفواكه مطبوخة بالسكر ، البيض واحلليب ومربي( جيلي 
 ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: sharekat ahsadeq llmoqawallat wa هركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي : بأسم 
altatweer alzeraee  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1عمارة االنيس ط  -حي البساتني  -جنني : عنوان التبليغ 

 

 (  273  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26798  16250 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  In Respect of: molasses and altmbak التمباو  -املعسل: من اجل 

  In the name of: abdel hafez aladwoan w shrekoh هركة عبد احلافظ العدوان وهريكة : بأسم 

  Address: amman-jordan االردن -عمان  :العنوان 

   : Address for Services هارع العد ل  -نابلس -فواز تيسير صامية : عنوان التبليغ 
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 (  274  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26799  16255 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
اعإتصاالت، الهاتف، الهاتف النقا ل، خدمات البريد الفاكس ، 
التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 
املكاملات، الرد اعإلي، دليل اعإستعالمات وخدمات البريد 

روني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، اعإلكت
املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الرسائل اعإلكترونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 

الصناعية؛  االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 
واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واعإنترنت؛ نصوص 
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل 
محتوى الوسائط املتعددة عبر هبكات االتصاالت اعإلكترونية ؛ 

الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو  خدمات املراسلة عبر
كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

، (مبا في ذلك صفحات الويب)السلكية والالسلكية للمعلومات 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 

االت اعإنترنت؛ خدمات التحكم بالوصو ل لالنترنت، وتوفير االتص
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى هبكة اعإنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم إلى هبكة االنترنت 
، وتوفير وتشغيل املؤمترات اعإلكترونية، مجموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصو ل الى مواقع اعإم بي 
ير الدخو ل الى املواقع املوسيقية ثري على مواقع على النت؛ توف

الرقمية على االنترنت، استقبا ل املوسيقى الرقمية بواسطة 
اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصو ل إلى البنية 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصو ل اعإتصاالت 

سلكية؛ اعإنتقا ل مبساعدة احلاسوب للرسائل السلكية والال
والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجير و التأجير 
التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت أو مكونات الستخدامها في 

ية واملعلومات واخلدمات توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشار
 . االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer phone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, teleshopping 
and web shopping programmers; videotext, teletext and 
view data services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs 
and any other data; providing user access to the Internet; 
Internet access control services, providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing access 
to telecommunications infrastructures for other operators; 
operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
use in the provision of the aforementioned services; 
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advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned.  

 In the name of: Shareket Hadara Lil Estethmar Al . لالستثمار التكنولوجي هركة حضارة: بأسم 
Technology .  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

اتقان للخدمات االستشارية، رام اهلل، برج رام اهلل : عنوان التبليغ 
  3التجاري ط

Address for Services :   

 

 (  275  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26800  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 20  11 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

املنتجات غير الواردة في ,االثا  واملرايا واطارات الصور: من اجل 
فئات اخرى املصنوعة من اخلشب او الفلني او الغاب او اخليرزان او 

فصاف او القرون او العظام او العاج اوعظم احلوت او الصدف الص
او الكهرمان او احملار او املرهوم واملواد البديلة لكل هذة املواد او 

 من املواد البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory,whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: SHARKIT MAWARID ALMUSAHAMAH AL هركة موارد للتأثيث الساهمة احملدودة : بأسم 
MAHDODAH  

  Address: Palestine,Nablus ,SalaheldeenST هارع صالح الدين  -نابلس -سطني فل :العنوان 

عمارة ,هارع سفيان  نابلس-مهند كببجي: عنوان التبليغ 
  2العسالي ط 

Address for Services :   

 

   (126  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26801  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: اري  الت

املستحضرات الصيدلية ملعاجلة أمراض واضطرابات : من اجل 
 . اجلهاز العصبي املركزي

In Respect of: Pharmaceuticals for the treatment of central 
nervous system diseases and disorders.  
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .هحادة، محامون، صعزيز وفؤاد ورجا : ليغ عنوان التب
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  277  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26802  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

   (120  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26803  16013 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: تاري  ال

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533زويك، نيو جيرسي، نيو بران

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   
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 (  279  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26804  16014 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: غ عنوان التبلي
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  280  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26805  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  281  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26806  16016 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: ري  التا
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  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533يك، نيو جيرسي، نيو برانزو

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  282  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26807  16012 :لعالمة التجارية رقم ا

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص:  عنوان التبليغ
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  283  )  
 

  Trade Mark No.: 26808  16010 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear . املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

  In the name of: H&M Hennes & Mauritz AB اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي : بأسم 

  Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden ستوكهولم، السويد  116 30-اس اي :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   
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   (104  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26809  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear . املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

  In the name of: H&M Hennes & Mauritz AB اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي : بأسم 

  Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden ستوكهولم، السويد  116 30-اس اي :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  285  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26810  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

-ان)الدعاية واعإعالن؛ إدارة األعما ل؛ املعلومات املباهرة : من اجل 
تعلقة املتعلقة باملستهلك؛ خدمات البيع بالتجزئة امل( الين

مبستحضرات التبييض وغيرها من املواد املستخدمة في غسل 
وكي املالبس ومستحضرات التنظيف والصقل واجللي والكشط 
والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 

الشعر ومنظفات األسنان والزيوت والشحوم [ لوهن]وأغسا ل 
ثبيت الغبار الصناعية واملزلقات ومركّبات امتصاص وترطيب وت

ومواد اعإضاءة والشموع وفتائل ( مبا في ذلك وقود احملرّكات)والوقود 
لإلضاءة واألدوات اليدويّة واألدوات التي تُدار باليد وأصناف أدوات 
القطع وأدوات القطع وألسلحة البيضاء بخالف األسلحة النارية 

وأدوات  وأدوات احلالقة واألجهزة واألدوات العلمية واملالحية وأجهزة
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية 
واألجهزة واألدوات املساحية وأجهزة وأدوات قياس الوزن والقياس 

واعإنقاذ والتعليم واألجهزة واألدوات ( اعإهراف)واعإهارة واملراقبة 
لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في 

ئّية وأجهزة تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الطاقة الكهربا

In Respect of: Advertising; business management; 
consumer information online; retail services relating to 
bleaching preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, 
lubricants, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, fuels (including motor spirit) and 
illuminants, candles and wicks for lighting, hand tools and 
implements (hand-operated), articles of cutlery, cutlery, 
side arms, other than firearms, razors, scientific, nautical, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for surveying, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instrument for conducting, switching, 
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الصور وحامالت البيانات املغناطيسّية وأقراص التسجيل 
وماكينات البيع اآللّية واآللّيات املعدّة لألجهزة التي تعمل بقطع 
النقد وآالت تسجيل النقد واآلالت احلاسبة واملعدات ملعاجلة 

علب النظارات البيانات واحلواسيب وأجهزة إخماد النيران و
والنظارات الشمسّية والنظارات الواقية ( البصريّة)والنظارات 

املعدة لأللعاب الرياضية والنظارات الواقية املعدة للسباحة 
واخليوط للنظارات واألطر للنظارات والعلب للنظارات والسالسل 
للنظارات واملعادن النفيسة وكّل خليط منها واملنتجات 

النفيسة أو املطلية بها واجملوهرات واألحجار  املصنوعة من املعادن
الكرمية وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة والورق 
والورق املقّوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد واملطبوعات 
ومواد جتليد الكتب والصور الفوتوغرافّية والقرطاسّية ومواد 

ات منزلّية ومواد اللصق املستعملة في القرطاسّية أو لغاي
الفنانني وفراهي الدهان أو التلوين واآلالت الكاتبة واللوازم 

( ما عدا األجهزة)ومواد التوجيه والتدريس ( ما عدا األثا )املكتبية 
ومواد التغليف البالستيكّية وحروف الطباعة والكليشيهات 

واملنشورات املطبوعة واجملالت والكتب واجللود ( الراسمات)
ة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات املصنوعة من هذه املدبوغ

املواد وجلود احليوانات اخلام واجللود من الفرو والصناديق واحلقائب 
السفرية واملظالت والشماسي والعصي والسياط وأطقم 
احليوانات والسروج واألثا  واملرايا وإطارات الصور واملنتجات 

اخليزران والصفصاف املصنوعة من اخلشب والفلني والغاب و
والقرون والعظام والعاج وعظام احلوت والصدف والكهرمان واحملار 
واملرهوم او من املواد البديلة لهذه املواد أو من املواد البالستيكّية 
واألدوات واألواني واألوعية لإلستعما ل املنزلي أو للمطب  

ما عدا فراهي التلوين أو )واألمشاط واعإسفنج والفراهي 
ومواد صنع الفراهي وأدوات التنظيف وأسالو اجللي ( هانالد

ما عدا الزجاج )والزجاج غير املشغو ل والزجاج هبه املشغو ل 
واألواني الزجاجّية وأواني اخلزف الصيني ( املستعمل في املباني

واألواني اخلزفّية واملنسوجات ومنتجات النسيج وأغطية األسرّة 
أغطية الرأس واخملرّمات واملطرّزات واملوائد واملالبس ولباس القدم و

والشرائط واجلدائل واألزرار والكالبات والعراوي والدبابيس واعإبر 
والزهور اعإصطناعّية والسجاد والبسط واحلصر ومفارش احلصير 
ومشّمعات فرش األرضيات واملواد األخرى لتغطية األرضّيات 

د غير من املوا)القائمة واملطرزات التي تعلق على اجلدران 
واللعب وأدوات اللعب وأدوات الرياضة البدنّية ( النسيجّية

واألدوات الرياضية وزينة لشجرات األعياد وهراب الشعير ( اجلمباز)
واملياه املعدنية والغازية وغيرها من املشروبات غير الكحولية 
واملشروبات املستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه والشراب 

 . لعمل املشروباتواملستحضرات األخرى 

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers, fire-extinguishing apparatus, eyeglass cases, 
spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports, 
swimming goggles, eyeglass cords, spectacle frames, 
spectacle cases, eyeglass chains, precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives for stationary 
or household purposes, artists materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus), 
plastic materials for packaging, printing type, printing 
blocks, printed publications, magazines, books, leather 
and imitations of leather, and goods made of these 
materials, animal skins, fur-skins, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddler, furniture, mirrors, picture frames, 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
of substitutes for these materials or of plastics, household 
or kitchen utensils and containers, combs and sponges, 
brushes (except paint brushes), brush-making materials, 
articles for cleaning purpose, steelwool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile 
goods, bed and table covers, clothing, footwear and 
headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile), games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, decorations for Christmas trees, beer, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruits juices, syrups and other 
preparations for making beverages.  

  In the name of: H&M Hennes & Mauritz AB اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي : بأسم 

  Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden ستوكهولم، السويد  116 30-اس اي :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   
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   (106  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26811  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

-ان)الدعاية واعإعالن؛ إدارة األعما ل؛ املعلومات املباهرة : من اجل 
املتعلقة باملستهلك؛ خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ( الين
تحضرات التبييض وغيرها من املواد املستخدمة في غسل مبس

وكي املالبس ومستحضرات التنظيف والصقل واجللي والكشط 
والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 

الشعر ومنظفات األسنان والزيوت والشحوم [ لوهن]وأغسا ل 
ار الصناعية واملزلقات ومركّبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغب

ومواد اعإضاءة والشموع وفتائل ( مبا في ذلك وقود احملرّكات)والوقود 
لإلضاءة واألدوات اليدويّة واألدوات التي تُدار باليد وأصناف أدوات 
القطع وأدوات القطع وألسلحة البيضاء بخالف األسلحة النارية 
وأدوات احلالقة واألجهزة واألدوات العلمية واملالحية وأجهزة وأدوات 

لتصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية ا
واألجهزة واألدوات املساحية وأجهزة وأدوات قياس الوزن والقياس 

واعإنقاذ والتعليم واألجهزة واألدوات ( اعإهراف)واعإهارة واملراقبة 
لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في 

زة تسجيل أو إرسا ل أو نس  الصوت أو الطاقة الكهربائّية وأجه
الصور وحامالت البيانات املغناطيسّية وأقراص التسجيل 
وماكينات البيع اآللّية واآللّيات املعدّة لألجهزة التي تعمل بقطع 
النقد وآالت تسجيل النقد واآلالت احلاسبة واملعدات ملعاجلة 

رات البيانات واحلواسيب وأجهزة إخماد النيران وعلب النظا
والنظارات الشمسّية والنظارات الواقية ( البصريّة)والنظارات 

املعدة لأللعاب الرياضية والنظارات الواقية املعدة للسباحة 
واخليوط للنظارات واألطر للنظارات والعلب للنظارات والسالسل 
للنظارات واملعادن النفيسة وكّل خليط منها واملنتجات 

أو املطلية بها واجملوهرات واألحجار املصنوعة من املعادن النفيسة 
الكرمية وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة والورق 
والورق املقّوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد واملطبوعات 
ومواد جتليد الكتب والصور الفوتوغرافّية والقرطاسّية ومواد 

ة ومواد اللصق املستعملة في القرطاسّية أو لغايات منزليّ 
الفنانني وفراهي الدهان أو التلوين واآلالت الكاتبة واللوازم 

( ما عدا األجهزة)ومواد التوجيه والتدريس ( ما عدا األثا )املكتبية 
ومواد التغليف البالستيكّية وحروف الطباعة والكليشيهات 

واملنشورات املطبوعة واجملالت والكتب واجللود املدبوغة ( الراسمات)
اجللود املدبوغة واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وجلود وتقليد 

احليوانات اخلام واجللود من الفرو والصناديق واحلقائب السفرية 
واملظالت والشماسي والعصي والسياط وأطقم احليوانات 
والسروج واألثا  واملرايا وإطارات الصور واملنتجات املصنوعة من 

In Respect of: Advertising; business management; 
consumer information online; retail services relating to 
bleaching preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, 
lubricants, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, fuels (including motor spirit) and 
illuminants, candles and wicks for lighting, hand tools and 
implements (hand-operated), articles of cutlery, cutlery, 
side arms, other than firearms, razors, scientific, nautical, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for surveying, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instrument for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers, fire-extinguishing apparatus, eyeglass cases, 
spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports, 
swimming goggles, eyeglass cords, spectacle frames, 
spectacle cases, eyeglass chains, precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives for stationary 
or household purposes, artists materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus), 
plastic materials for packaging, printing type, printing 
blocks, printed publications, magazines, books, leather 
and imitations of leather, and goods made of these 
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والصفصاف والقرون والعظام اخلشب والفلني والغاب واخليزران 
والعاج وعظام احلوت والصدف والكهرمان واحملار واملرهوم او من 
املواد البديلة لهذه املواد أو من املواد البالستيكّية واألدوات واألواني 
واألوعية لإلستعما ل املنزلي أو للمطب  واألمشاط واعإسفنج 

د صنع الفراهي وموا( ما عدا فراهي التلوين أو الدهان)والفراهي 
وأدوات التنظيف وأسالو اجللي والزجاج غير املشغو ل والزجاج 

واألواني ( ما عدا الزجاج املستعمل في املباني)هبه املشغو ل 
الزجاجّية وأواني اخلزف الصيني واألواني اخلزفّية واملنسوجات 
ومنتجات النسيج وأغطية األسرّة واملوائد واملالبس ولباس القدم 

أس واخملرّمات واملطرّزات والشرائط واجلدائل واألزرار وأغطية الر
والكالبات والعراوي والدبابيس واعإبر والزهور اعإصطناعّية 
والسجاد والبسط واحلصر ومفارش احلصير ومشّمعات فرش 
األرضيات واملواد األخرى لتغطية األرضّيات القائمة واملطرزات التي 

واللعب وأدوات ( سيجّيةمن املواد غير الن)تعلق على اجلدران 
واألدوات الرياضية وزينة ( اجلمباز)اللعب وأدوات الرياضة البدنّية 

لشجرات األعياد وهراب الشعير واملياه املعدنية والغازية وغيرها 
من املشروبات غير الكحولية واملشروبات املستخلصة من 
الفواكه وعصائر الفواكه والشراب واملستحضرات األخرى لعمل 

 . روباتاملش

materials, animal skins, fur-skins, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddler, furniture, mirrors, picture frames, 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
of substitutes for these materials or of plastics, household 
or kitchen utensils and containers, combs and sponges, 
brushes (except paint brushes), brush-making materials, 
articles for cleaning purpose, steelwool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile 
goods, bed and table covers, clothing, footwear and 
headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile), games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, decorations for Christmas trees, beer, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruits juices, syrups and other 
preparations for making beverages.  

  In the name of: H&M Hennes & Mauritz AB اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي : بأسم 

  Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden ستوكهولم، السويد  116 30-اس اي :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

   (102  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26812  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

خدمات املطاعم والتموين وخدمات البار , املطاعم: من اجل 
 والطلبات اخلارجية 

In Respect of: Restaurant, bar and take-out restaurant and 
catering services  

  .In the name of: Famous Dave's of America, Inc . انك, فيماس ديفز اوف اميريكا: بأسم 

ام ان , مينيتونيكـا, 111سـويت , وايتووتر درايـف 11211 :العنوان 
 يو اس ايه , 55343

Address: 12701 Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, 
MN 55343, USA  

-AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   
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 (  288  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26813  16013 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

ود املدبوغة املقلدة واملنتجات اجللود املدبوغة واجلل: من اجل 
املصنوعة من هذه املواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود 
احليوانات اخلام أو املدبوغة، محافظ، علب بطاقات االئتمان، علب 
بطاقات األعما ل، حامالت مفاتيح، علب مفاتيح، جرابات حلمل 
، املفاتيح، الصناديق واحلقائب السفرية، محافظ القطع النقدية
محافظ جلدية، حقائب مالبس سفرية، حقائب ظهر، أكياس 

، حقائب الرحالت، حقائب (أكياس قماهية ضخمة)الدّفيلي 
حمل، مظالت، حقائب سفرية، حقائب رياضية، حقائب للرياضة، 
حقائب الكتب املدرسية، حقائب يدوية حُتمل على الكتف، 

 جزادين 

In Respect of: Leather and imitation leather and goods 
made of leather and imitation of leather and not included 
in other classes; animal skins and hides; wallets, credit 
card cases, business card cases, key holders, key cases, 
pouches for holding keys; trunks and travelling bags; coin 
purses, briefcases, garment bags for travel, back packs, 
duffel bags, flight bags, tote bags, umbrellas, traveling 
bags, athletic bags, sport bags, book bags, shoulder bags, 
purses  

  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-
9540, United States of America  

   : Address for Services ت حلم بي: عنوان التبليغ 

 

 (  289  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26815  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

ُدمى وسلع رياضية، مركبات لعب ومستلزماتها ومناذج : من اجل 
ء وأدوات العمل لعب لعب وأطقم لعب على هكل مواقع البنا

ونضد األدوات لعب ومركبات لعب يتم التحكم بها بالالسلكي 
ولعب البناء ومركبات لعب يتم الركوب عليها ولعب يتم الركوب 
عليها تعمل بالبطاريات وأحاجي وطائرات ورقية وألعاب متثيل 

In Respect of: Toys and sporting goods; toy vehicles and 
accessories therefor, toy models, construction site themed 
play sets, toy work tools, toy tool benches, radio 
controlled toy vehicles, and construction toys, ride-on toy 
vehicles, battery operated ride-on toys, puzzles, kites, 
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أدوار الشخصيات واأللعاب اللوحية وقوالب لعب وورق اللعب 
 ( هدة)

role-playing games, board games, toy blocks, and playing 
cards  

  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-
9540, United States of America  

   : Address for Services ت حلم بي: عنوان التبليغ 

 

 (  290  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26816  16016 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات املصنوعة : من اجل 
الواردة في فئات أخرى، من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 

اجملوهرات واألحجار الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس 
أكمام، ( مرابط)الوقت الدقيقة، ساعات، ساعات كبيرة، زمامات 

، أساور، (ربطات العنق)، قضبان األُربة (ربطات العنق)مرابط األُربة 
حلي متدلية، أبازمي األحزمة، أقراط، حلي صغيرة، سالسل 

تيح، دبابيس زينة لربطات العنق، دبابيس لطية صدرة مفا
السترة، قالئد، سالسل صغيرة للساعات، ساعات منبهة، 
ساعات احلائط، سوار ساعات، علب ساعات، قالئد سلسلية 

، سالسل ساعات، حلي صغيرة، كرونوغرافات [مجوهرات]
لالستخدام مع الساعات، كرونومترات ( موقتات مسجلة)
، مباسم سجائر، مشابك لألذنني، مشابك األُربة (موقتات دقيقة)
، مجوهرات غير ثمينة، مجوهرات، والعات سجائر (ربطات العنق)

من معادن غير نفيسة، زمامات ربطات العنق، دبابيس زينة، 
ساعات جيب، خوامت، ساعات توقيت، سيور ساعات، زمامات األُربة 

آالت ساعات، أجزاء ، (ربطات العنق)، دبابيس األُربة (ربطات العنق)
 للساعات 

In Respect of: Precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewelry; precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches, clocks, cuff links, tie 
tacks, tie bars, bracelets, pendants, belt buckles, earrings, 
charms, key chains, stick pins, lapel pins, necklaces, 
watch fobs, alarm clocks, wall clocks, watch bands, watch 
cases, jewelry chains, watch chains, charms, 
chronographs for use as watches, chronometers, cigarette 
holders, ear clips, tie clips, costume jewelry, jewelry, 
cigarette lighters of precious metal, necktie fasteners, 
ornamental pins, pocket watches, rings, stop watches, 
watch straps, tie fasteners, tie pins, watch movements, 
parts for watches  

  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-
9540, United States of America  

   : Address for Services بيت حلم : تبليغ عنوان ال
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 (  291  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26817  16012 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات : من اجل 
د غير الواردة في فئات أخرى، جلود املصنوعة من هذه املوا

احليوانات اخلام أو املدبوغة، محافظ، علب بطاقات االئتمان، علب 
بطاقات األعما ل، حامالت مفاتيح، علب مفاتيح، جرابات حلمل 
املفاتيح، الصناديق واحلقائب السفرية، محافظ القطع النقدية، 
محافظ جلدية، حقائب مالبس سفرية، حقائب ظهر، أكياس 

، حقائب الرحالت، حقائب (أكياس قماهية ضخمة)الدّفيلي 
حمل، مظالت، حقائب سفرية، حقائب رياضية، حقائب للرياضة، 
حقائب الكتب املدرسية، حقائب يدوية حُتمل على الكتف، 

 جزادين 

In Respect of: Leather and imitation leather and goods 
made of leather and imitation of leather and not included 
in other classes; animal skins and hides; wallets, credit 
card cases, business card cases, key holders, key cases, 
pouches for holding keys; trunks and travelling bags; coin 
purses, briefcases, garment bags for travel, back packs, 
duffel bags, flight bags, tote bags, umbrellas, traveling 
bags, athletic bags, sport bags, book bags, shoulder bags, 
purses  

  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-
9540, United States of America  

   : Address for Services ت حلم بي: عنوان التبليغ 

 

 (  292  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26819  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

دُمى وسلع رياضية، مركبات لعب ومستلزماتها ومناذج : من اجل 
وأدوات العمل لعب  لعب وأطقم لعب على هكل مواقع البناء

ونضد األدوات لعب ومركبات لعب يتم التحكم بها بالالسلكي 
ولعب البناء ومركبات لعب يتم الركوب عليها ولعب يتم الركوب 
عليها تعمل بالبطاريات وأحاجي وطائرات ورقية وألعاب متثيل أدوار 

 ( هدة)الشخصيات واأللعاب اللوحية وقوالب لعب وورق اللعب 

In Respect of: Toys and sporting goods; toy vehicles and 
accessories therefor, toy models, construction site themed 
play sets, toy work tools, toy tool benches, radio controlled 
toy vehicles, and construction toys, ride-on toy vehicles, 
battery operated ride-on toys, puzzles, kites, role-playing 
games, board games, toy blocks, and playing cards  
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  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينـويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-9540, 
United States of America  

   : Address for Services ت حلم بي: عنوان التبليغ 
 

   (153  )  
 

  Trade Mark No.: 26820  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، : من اجل 
حضرات املصنوعة من احلبوب، النب اعإصطناعي، الدقيق واملست

اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، عسل النحل والعسل األسود، 
، امللح، اخلرد ل، اخلل، الصلصات (بيكن باودر)اخلميرة، مسحوق اخلبز 

 . ، التوابل، الثلج (توابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice .  

  .In the name of: Riceland Foods, Inc . رايسالند فوودس،إنك: بأسم 

،  21161بارو أفينيو ، ستوتغارت ، أركانساس . أس 1111 :ان العنو
 . الواليات املتحدة األمريكية

Address: .S. Park Avenue, Stuttgart, Arkansas 72160, 
U.S.A 2120  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
 

   (154  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26821  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، : من اجل 
النب اعإصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، 

عسل النحل والعسل األسود، اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، 
، امللح، اخلرد ل، اخلل، الصلصات (بيكن باودر)اخلميرة، مسحوق اخلبز 

 . ، التوابل، الثلج (توابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice .  
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  .In the name of: Riceland Foods, Inc . رايسالند فوودس،إنك: بأسم 

،  21161بارو أفينيو ، ستوتغارت ، أركانسـاس . أس 1111 :العنوان 
 . ات املتحدة األمريكيةالوالي

Address: .S. Park Avenue, Stuttgart, Arkansas 72160, U.S.A 
2120  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  295  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26822  16011 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: لتاري  ا

  In Respect of: Telecommunications and broadcasting خدمات االتصاالت والبث االذاعي : من اجل 

  In the name of: sharekat jenen lilbath al elamy adya ama هركة جنني للبث االعالمي عادية عامة : بأسم 

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1555555556: رام اهلل املنطقة الصناعية جوا ل : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (156  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26824  16014 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها من املواد : من اجل 
املستخدمة لغسل املالبس، مواد التنظيف، مواد التلميع، بودرة 

ة، الصابون، العطور، الزيوت مطهرة ومستحضرات كاهط وإزال
العطرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات للشعر، 

 . مستحضرات العناية باالسنان

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  
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 In the name of: Shareket Zajel Li Tejaret W Tasweeq Al . هركة زاجل لتجارة وتسويق املنتجات: بأسم 
Montjat.  

  Address: Ramallah – Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، احملامي بال ل  6ط/ تجاريالبيرة، مركز البيرة ال: عنوان التبليغ 
 كما ل 

Address for Services :   

 

 (  297  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26825  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 
, القمصان, الباليز, النعا ل, احذية لرياضة كرة السلة, السلة

اطماق , السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, قمصان البولو
قمصان , باليز الرياضة, البيجامات, الشورتات, اجلرازي, الباليز
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغبي

اطماق وباليز , سراويل االحماء ,بدالت االحماء, االقنعة, قلنسوات
, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرياح, اجلاكيتات, االحماء
عصبة , عصبة الرأس, مراييل االطفا ل ليست من الورق, املعاطف
البنطلونات , هورتات البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر, املعصم

, االوهحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, قمصان املنسوجةال

اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة
سراويل , سراويل السباحة, التانكيني, البكيني, السباحة

, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, هورتات املالحة, االستحمام
صناد ل , د لالصنا, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام

قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
 اغطية الراس باالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs 
not of paper, head bands, wrist bands (clothing), aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, 
bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, 
bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, وبرتيزان بي ايه بر: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  298  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26826  16016 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 21/04/2015  11/14/1115: التاري  

خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج : من اجل 
ستمرة في مجا ل كرة السلة وتقدمي التلفزيونية االذاعية امل

خدمات انتاج وتوزيع برامج , العاب كرة السلة واملعارض املباهرة 
خدمات برامج واحدا  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة في مجا ل كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات 
ني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات ومعسكرات املدرب

خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور , واحدا  كرة السلة 
الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب 
ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي املعسكرات وفي 

خدمات الترفيه لالحدا  اخلاصة , العاب كرة السلة االخرى 
خدمات الترفيه وبشكل , ات اندية املشجعني خدم, واحلفالت 

خاص توفير مواقع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط 
في مجا ل التغطية التلفزيونية و التغطية التلفزيونية 
التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة و 

ذاعية و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخابات و البرامج اال
التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجا ل كرة 
السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات في مجا ل كرة السلة، االلعاب احلية الغير منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

التصفيف والعاب حفالت  التفاعلية و العاب املهارات و العاب
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البز ل وااللعاب 
البسيطة، خدمات النشر االلكتروني، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداو ل االلعاب لالخرين مباهرة عبر 

خدمة توفير قاعدة , االنترنت، وجميعها في مجا ل كرة السلة
 ر االنترنت في مجا ل كرة السلة بيانات محوسبة عب

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in the 
field of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, 
coaches clinics and camps, dance team clinics and 
camps and basketball games; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed 
mascot or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan 
club services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information in the nature of statistics 
and trivia in the field of basketball; on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video 
games, interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, board 
games, puzzles, and trivia games; electronic publishing 
services, namely, publication of magazines, guides, 
newsletters, coloring books, and game schedules of 
others on-line through the Internet, all in the field of 
basketball; providing an online computer database in the 
field of basketball  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

  AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 26828  16010 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 20/04/2015  11/14/1115: التاري  

 In Respect of: Services for providing food and drink قت خدمات توفير األطعمة واملشروبات، اعإيواء املؤ: من اجل 
temporary accommodation  

 In the name of: Sharekat rawa'a lelmata'em walmakahi هركة رواء للمطاعم واملقاهي مساهمة خصوصية : بأسم 
musahama khososia  

  Address: Ramallah wa albireh- Ramallah رام اهلل  -رام اهلل والبيرة :العنوان 

   : Address for Services  1555663056هارع نابلس -البيرة -رام اهلل: عنوان التبليغ 

 

 (  300  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26829  16015 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 23/04/2015  13/14/1115: التاري  

النشاط , إدارة األعما ل, تنظيم األعما ل, ناتاعإعال: من اجل 
خدمات املساعدة عإدارة األعما ل أو األنشطة التجارية , املكتبي

تنظيم املعارض التجارية للغايات , لشركات صناعية أو جتارية
اخلدمات الترويجية املقدمة من قبل هركة , اعإعالنية او التجارية

خدمات , لتجارية للعمالءجتارية من خال ل إصدار بطاقات احملالت ا
حترير النصوص , إعداد مناذج الدعاية واعإعالن أو ترويج املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل هركة , خدمات عرض عامة, اعإعالنية
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, جتارية على مبدأ االمتياز

كز ترويج وخدمات ادارة مرا, املبيعات في مزادات عامة, (أخرى
خدمات املساعدة لألنشطة التجارية التي تتكون من , التسوق

وكاالت , طلبات معاجلة من خال ل هبكات اتصاالت عاملية
, االعالن املباهر على هبكة كمبيوترات, االستيراد والتصدير

هراء املنتوجات واخلدمات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 
العالقات , فات احملوسبةإدارة املل, توزيع العينات, (لشركات أخرى

تأجير آالت , وكاالت اعإعالنات, وكاالت االنباء التجارية, العامة

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services provided by a 
commercial company by issuing store service cards to 
clients; modeling services for sales promotions or 
advertising purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third parties); sales at 
public auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services for the 
commercial functions of a business consisting in 
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, نشر مواد الدعاية واعإعالن, تأجير املساحات اعإعالنية, البيع
البحث عن املعلومات لالخرين في , املساعدة في إدارة األعما ل

, جتميع املعلومات في قواعد بيانات حاسوب, ملفات حاسوب
املساعدة في إدارة , حتضير أعمدة الدعاية واعإعالن, نس ال

اعإعالن , إدارة أعما ل فناني التمثيل, األعما ل التجارية أو الصناعية
, نس  الوثائق, حتديث مواد الدعاية واعإعالن, بالبريد املباهر
, الدعاية واعإعالن اخلارجي, لصق اعإعالنات, دراسات السوق
, ملعلومات في قواعد بيانات حاسوبتنظيم ا, استطالعات الرأي

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, نشر نصوص الدعاية واعإعالن
خدمات جتميع , خدمات البيع باجلملة وبالتجزئة بأي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
 معاينتها و هرائها 

processing orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line advertising on 
a computer network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; dissemination of 
advertising matter; business management assistance; 
data search in computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; transcription; 
publicity columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; updating of 
advertising material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer databases; 
publication of advertising texts; sales agencies and 
arranging sales services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods  

  .In the name of: Mikkawi for Clothing Co هركة مكاوي لاللبسة عاديه عامه : بأسم 

  .Address: Omar Al-Mokhtar Street, Nablus, Palestine هارع عمر اخملتار، نابلس، فلسطني  :العنوان 

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

 

 (  301  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26830  16031 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 23/04/2015  13/14/1115: التاري  

بسكويت، هوكوالتة، كيك، فطائر، بسكويت، : من اجل 
، حلوى، بوظة (كيك بالفواكه)بسكويت محشو، تورتات 

 ل ، مثلجات صاحلة لألك(أيسكرمي)

In Respect of: Biscuits, chocolates, cakes, pastries, 
crackers, wafers, tarts, desserts, ice creams, edible ices  

  In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim sirketi إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 

ــوان  ــي ك :العن ــنوديي ماهاليس ــاهموت هوس ــيكلي م يزيلس
تيبـي باسـي إسكيسـيهير،  11: إتي بالزا رقم. بيهليفان سي دي

 تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut Pehlivan 
Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   175  
  

 

 

 (  302  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26831  16031 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 23/04/2015  13/14/1115: التاري  

بسكويت، هوكوالتة، كيك، فطائر، بسكويت، : من اجل 
، حلوى، بوظة (كيك بالفواكه)بسكويت محشو، تورتات 

 ة  ل ، مثلجات صاحل(أيسكرمي)

In Respect of: Biscuits, chocolates, cakes, pastries, 
crackers, wafers, tarts, desserts, ice creams, edible ices  

  In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim sirketi إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 

ــوان  ــي :العن ــنوديي ماهاليس ــاهموت  هوس ــيكلي م كيزيلس
تيبـي باسـي إسكيسـيهير،  11: إتي بالزا رقم. بيهليفان سي دي

 تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut Pehlivan 
Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

 

 (  303  )  

 
  Trade Mark No.: 26832  16031 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 26/04/2015  16/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear لباس القدم واغطية الراس ,املالبس : من اجل 

التجارة العامه و االستثمار  هركة ريدكو للتصنيع و: بأسم 
 املساهمه اخلصوصيه احملدوده 

In the name of: SHariket ridco le altassneea' wa alteggara 
al-a'amh  

  Address: Hebron univercity street Hebron اخلليل  -هارع جامعة اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron univercity street Hebron اخلليل  -هارع جامعة اخلليل : عنوان التبليغ 
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 (  304  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26833  16033 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 26/04/2015  16/14/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear لباس القدم واغطية الراس ,املالبس : من اجل 

هركة ريدكو للتصنيع و التجارة العامه و االستثمار : بأسم 
 املساهمه اخلصوصيه احملدوده 

In the name of: SHariket ridco le altassneea' wa alteggara 
al-a'amh  

  Address: Hebron univercity street Hebron اخلليل  -هارع جامعة اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron univercity street Hebron اخلليل  -هارع جامعة اخلليل : ان التبليغ عنو

 (  305  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26837  16032 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 28/04/2015  10/14/1115: التاري  

وكل خليط منها واملنتجات املصنوعة املعادن النفيسة : من اجل 
من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، 
اجملوهرات واألحجار الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس 

أكمام، ( مرابط)الوقت الدقيقة، ساعات، ساعات كبيرة، زمامات 
، أساور، (قربطات العن)، قضبان األُربة (ربطات العنق)مرابط األُربة 

حلي متدلية، أبازمي األحزمة، أقراط، حلي صغيرة، سالسل 
مفاتيح، دبابيس زينة لربطات العنق، دبابيس لطية صدرة 
السترة، قالئد، سالسل صغيرة للساعات، ساعات منبهة، 
ساعات احلائط، سوار ساعات، علب ساعات، قالئد سلسلية 

فات ، سالسل ساعات، حلي صغيرة، كرونوغرا[مجوهرات]
لالستخدام مع الساعات، كرونومترات ( موقتات مسجلة)
، مباسم سجائر، مشابك لألذنني، مشابك األُربة (موقتات دقيقة)
، مجوهرات غير ثمينة، مجوهرات، والعات سجائر (ربطات العنق)

من معادن غير نفيسة، زمامات ربطات العنق، دبابيس زينة، 
اعات، زمامات األُربة ساعات جيب، خوامت، ساعات توقيت، سيور س

، آالت ساعات، أجزاء (ربطات العنق)، دبابيس األُربة (ربطات العنق)
 للساعات 

In Respect of: Precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewelry; precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches, clocks, cuff links, tie 
tacks, tie bars, bracelets, pendants, belt buckles, earrings, 
charms, key chains, stick pins, lapel pins, necklaces, 
watch fobs, alarm clocks, wall clocks, watch bands, watch 
cases, jewelry chains, watch chains, charms, 
chronographs for use as watches, chronometers, cigarette 
holders, ear clips, tie clips, costume jewelry, jewelry, 
cigarette lighters of precious metal, necktie fasteners, 
ornamental pins, pocket watches, rings, stop watches, 
watch straps, tie fasteners, tie pins, watch movements, 
parts for watches  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   177  
  

 

  .In the name of: Caterpillar Inc . كاتربيلر إنك: بأسم 

،  61615-5541، أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز . إي. إن 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-
9540, United States of America  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  306  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26838  16030 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 20  11 :في الصنف 

  Date: 28/04/2015  10/14/1115: التاري  

واملفروهات واملرايا واطارات الصور املصنوعة من األثا  : من اجل 
املصنوعة من ( غير الواردة في فئات أخرى)اخلشب؛ املنتجات 

اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف او السندان 
أو العظام أو العاج أو القرون أو عظم فك احلوت أو الصدف أو 

هوم أو الرخفة أو السيلولويد الكهرمان أو احملار أو أم الآللئ أو املر
 واملواد البديلة لكل هذه املواد أو من املواد البالستيكية أو اللدائن 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames of wood; 
goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes 
for all these materials, or of plastics  

 In the name of: Jordan Wood Industries Company / JWICO م .ع.جوايكو م/ الشركة األردنية للصناعات اخلشبية : بأسم 
P.L.C  

 -هـارع مكـة  -عمـان  -يـة الهاهـمية اململكـة األردن :العنوان 
 معارض جوايكو 

Address: The Hashemite Kingdom of Jordan - Amman - 
Mecca Street - JWICO gallery  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  307  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26839  16035 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 28/04/2015  10/14/1115: التاري  

خدمات التزويد بالطعام والشراب ، ترتيب االقامة : من اجل 
 املؤقتة 

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation  
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  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.بي.فيريرو اس: بأسم 

 ,Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo ايطاليا , كونيو, البا 11151, 1بيازالي بيترو فيريرو  :العنوان 
Italy  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  308  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26840  16041 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 28/04/2015  10/14/1115: التاري  

  In Respect of: printed materials املطبوعات : من اجل 

  In the name of: mohammad maher waheed abu zaineh محمد ماهر وحيد ابوزينة : بأسم 

  Address: hebron  1116111اخلليل اجللدة  :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1116111اخلليل اجللدة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والرسومات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  309  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26842  16041 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

املشروبات غير الكحولية؛ املياه املعدنية والغازية، واملياه : من اجل 
املنكهة مع الفاكهة؛ مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ 

املشروبات متساوي التوتر او املشروبات الغازية، مشروبات الطاقة 
القوة؛ املشروبات غير الكحولية بنكهة الشاي؛ هراب 

In Respect of: Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; water with fruit flavorings; fruit drinks and 
fruit juices; carbonated drinks; energy and isotonic drinks; 
non-alcoholic beverages flavored with tea; syrups and 
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  .other preparations for making beverages . ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات

 In the name of: Shareket Frut Top Li Synaaeet Al . هركة فروت توب لصناعة املشروبات الغازية: بأسم 
Mashrobat Al Ghazyah.  

  . Address: Tulkarem – Palestine . فلسطني –لكرم طو :العنوان 

، احملامي بال ل  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
 كما ل 

Address for Services :   

 

 (  310  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26844  16044 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

مطاعم، بار، حانة صغيرة، بارات الوجبات اخلفيفة، : من اجل 
مقاهي، كافيتيريات، مقاصف، مطاعم ذات اخلدمة الذاتية 
ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي الطعام والشراب؛ 
وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من خال ل االتصا ل 

 . حلاسوباملباهر على هبكة ا

In Respect of: Restaurants, bar, bistro, snack bars, cafes, 
cafeterias, canteens, self-service restaurants and fast-
food outlets; services for providing food and drink; 
catering services; the provision of food-ordering services 
through an on-line computer network.  

  .In the name of: Murad Raja Youssef Odeh . مراد رجا يوسف عودة: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine . فلسطني/ رام اهلل  :العنوان 

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  311  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26845  16045 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

إدارة األعما ل، والوظائف املكتبية، دعاية وإعالن، وكاالت : من اجل 
العالن، تأجير املساحات الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية وا

االعالنية، املساعدة في ادراة االعما ل، لصق االعالنات، استشارات 
االعما ل املهنية، املعلومات واالخبار عن االعما ل، التحريات عن 
االعما ل، استشارات في ادارة وتنظيم االعما ل، املساعدة في ادارة 

ابحا   االعما ل، استشارات االعما ل، استشارات تنظيم االعما ل،
االعما ل، االدارة التجارية لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة باخرين، 
املساعدة في ادارة االعما ل التجارية او الصناعية، عرض السلع على 
وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع املعلومات في قواعد 
 بيانات الكمبيوتر، استشارات االعما ل املهنية، عرض السلع، االعالن
بالبريد املباهر، نشر مواد الدعاية واالعالن، توزيع العينات، وكاالت 
التوظيف، تنظيم املعرض لغايات جتارية او دعائية، تنظيم عروض 
االزياء لغايات ترويجية، خدمات النصح في ادارة االعما ل، استشارات 
ادارة هؤون املوظفني، التسويق، ابحا  التسويق، خدمات اعداد مناذج 

ية واالعالن او ترويج املبيعات، تنظيم االهتراو في الصحف الدعا
لالخرين،تاجير االالت واملعدات املكتبية، االعالن والدعاية املباهرة 
على هبكات الكمبيوتر، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم 
املعارض لغايات جتارية او اعالنية، تنظيم املعارض التجارية لغايات 

، الدعاية واالعالن اخلارجي، توظيف االفراد، نس  جتارية او اعالنية
الصور، عرض السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، 
العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية واالعالن، الدعاية واالعالن، 
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير مواد 

وص الدعاة واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، نشر نص
الدعاية واالعالن، املعاجلة االدارية لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، 
االعالن بالراديو، توظيف االفراد، خدمات نقل االعما ل، تأجير 
املساحات االعالنية، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 

ت واملعدات املكتبية، االتصا ل، تأجير االت نس  الصور، تأجير االال
تأجير مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحا  االعما ل، 
عرض سلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج 

، توزيع العينات، جتميع البيانات االحصائية، (لالخرين)املبيعات 
 تنظيم االهتراو في لالخرين، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات
الكمبيوتر، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم 
االهتراو بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق عبر 
الهاتف، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، الدعاية واالعالن عبر 
التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم املعارض التجارية 

عالنية، حتديث مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص لغايات جتارية او ا
 . الدعاية واالعالن

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others, Commercial or industrial management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional 
business), Demonstration of goods, Direct mail 
advertising, Demonstration of advertising matter, 
Distribution of samples, Employment agencies, 
Exhibitions (Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Fashion shows for promotional purposes 
(Organization of), Management (Advisory services for 
business), Management consultancy (Personnel), 
Marketing, Marketing research, Modeling for advertising or 
sales promotion, Newspaper subscriptions (Arranging) for 
others, Office machines and equipment rental, On-line 
advertising on a computer network, Opinion polling, 
Organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Outdoor advertising, Personnel 
recruitment, Photocopying services, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, Public 
relations, Publication of publicity texts, publicity, publicity 
agencies, publicity columns preparation, publicity material 
rental, publicity texts (publication of), publicity texts 
(Writing of), purchase orders (Administrative processing 
of), Radio advertising, Radio commercials, Recruitment 
(Personnel), Relocation services for businesses, Rental of 
advertising space, Rental of advertising time on 
communication media, Rental of photocopying machines, 
Rental (Office machines and equipment), Rental (publicity 
material), Reproduction (Document), Research (Business), 
Retail purposes (Presentation of goods on communication 
media, for), Sales promotion for others, Samples 
(Distribution of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for others, 
Subscriptions (Arranging newspaper) for others, 
Systemization of information into computer databases, 
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Telecommunication services (Arranging subscriptions to) 
for others, Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of publicity), Trade 
fairs (Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Updating of advertising material, Writing of 
publicity texts.  

  .In the name of: Murad Raja Youssef Odeh . مراد رجا يوسف عودة: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine . فلسطني/ رام اهلل  :العنوان 

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  312  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26846  16046 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وحيوانات وطيور : من اجل 
حملفوظة الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه واخلضروات ا
فاكهة )واجملففة واملطهية، الهالميات، املربيات، الكومبوت 

، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت (مطبوخة بالسكر
 . والشحوم الصاحلة لألكل

In Respect of: Meat, fish poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, 
jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats.  

  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو ، إنك: بأسم 

ـــوان  ـــورو  211 :العن ـــل روود ، بورهـــيس ، نيوي أندرســـون هي
 ،الواليات املتحدة األمريكية 11522

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 
United States of America (USA)  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  313  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26847  16042 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، : جل من ا
النب اعإصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، 
اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، عسل النحل والعسل األسود، 

، امللح، اخلرد ل، اخلل، الصلصات (بيكن باودر)اخلميرة، مسحوق اخلبز 
 . ، الثلج ، التوابل(توابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice.  

  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو ، إنك: بأسم 

ـــوان  ـــورو  211 :العن ـــل روود ، بورهـــيس ، نيوي أندرســـون هي
 ،الواليات املتحدة األمريكية 11522

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 
United States of America (USA)  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص:  عنوان التبليغ
 

 (  314  )  
 

  Trade Mark No.: 26848  16040 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

الزيوت والدهون الصاحلة لألكل والزبدة، سمنة نباتية؛ : من اجل 
ب ومنتجات احلليب، احلليب اجملفف، مسحوق مصل اللنب، احللي

احلليب املركز، احلليب املكثف؛ اللحوم، األسماو، الدواجن وحلوم 
الطرائد، مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار 
اجملففة واملطبوخة؛ البيض، املواد الهالمية، املَربى؛ الطماطم 

التي أساسها الطماطم املعلب، مركزات الطماطم، األغذية 
املطبوخة مسبقا، حساء الطماطم املطبوخة مسبقاً، 

، عصير (معجون)الطماطم احملفوظة، مركزات الطماطم 
طماطم للطب ، الطماطم احملفوظة، معجون الطماطم، رب 

 (. اجملففة)، الطماطم (املطبوخة)البندوره، الطماطم 

In Respect of: Edible oils and fats and shortening, 
vegetable ghee; milk and milk products, milk powder, 
whey powder, evaporated milk, condensed milk; meat, 
fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; eggs, jellies, jams; 
canned tomatoes, condensed tomatoes, pre-cooked 
tomato based foods, pre-cooked tomato soups, preserved 
tomatoes, tomato concentrates (puree), tomato juices for 
cooking, tomato preserves, tomato puree, tomato paste, 
tomatoes (cooked), tomatoes (dried).  

  In the name of: MEWAH BRANDS (S) PTE LTD بي تي إي ليمتد ( أس)ميواه براندس : بأسم 

ميواه بيلدينغ  11-15#إنترناهيونا ل بزنس بارو ،  5: رقم :العنوان 
  615514، سنغافورا 

Address: No. 5 International Business Park , #05-00 
Mewah Building , Singapore 609914  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: وان التبليغ عن

 (  315  )  
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:.Trade Mark No  16045 :العالمة التجارية رقم   26849  

  In Class: 7  2 :في الصنف 

:Date  15/14/1115: التاري    29/04/2015  

:In Respect of االالت ومعدات نقل وض  اخلرسانة : من اجل   engins and machines to transport and 
pump concrete  

:In the name of هركة صناعة اخلليل للهيدروليك : بأسم   hebron industrial hydrolic companny  

  Address: hebron  1131214اخلليل  :العنوان 

: Address for Services  1131214اخلليل : عنوان التبليغ    hebron  
 

 (  316  )  
 
 
 

  Trade Mark No.: 26850  16051 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

 In Respect of: engines and machines to transport and االت ومعدات نقل وض  ااخلرسانة : من اجل 
pump concrete  

  In the name of: hebron industrial hydrolic companny ة اخلليل للهيدروليك هركة صناع: بأسم 

  Address: hebron  1131214اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1131214اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  317  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26851  16051 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles.  
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  .In the name of: British American Tobacco (Brands) Inc . اينك( براندز)كو بريتش أميريكان توبا: بأسم 

، ويلمنغتــون، ديالويــر 311ســنترفيل رود، ســوت  1211 :العنــوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 15010

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  318  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26853  16053 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: rice األرز : من اجل 

  In the name of: sharekit alaroz alnaqi llmwad alghethae م .م.هركة عالم الرز النقي للمواد الغذائية ذ: بأسم 

ب عمـان .ص -مجمع ام اذينة التجاري  -ام اذينة  -االردن  :العنوان 
 (  11115) االردن (  115) 

Address: alorodon - amman - om othauna - mojama'a om 
othayna altejare - box (209 ) alorodn (12225 )  

ب .ص -مجمع ام اذينة التجاري  -االردن ام اذينة : عنوان التبليغ 
115  

Address for Services :   

 

 (  319  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26854  16054 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 29/04/2015  15/14/1115: التاري  

  In Respect of: pickles اخمللالت : من اجل 
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  In the name of: raffaat muhamed ata shaloudi رفعت محمد عطا هلودي : بأسم 

  Address: hebron  1555111251اخلليل وادي الهرية  :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1555111251اخلليل وادي الهرية : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدام العام مبعز ل 

 عن العالمة 

   

 

 (  320  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26855  16055 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 03/05/2015  13/15/1115: التاري  

محركات ومكائن عدا _ماكنات خياطه ، االت وعدد الية: من اجل 
) ماكان منها للمركبات البرية قارنات الية وعناصر نقل احلركة 

، معدات زراعيه عدا ما يدار ( عدا ما كان منها للمركبات البريه 
 باليد ، اجهزة تفقيس البيض 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs  

  In the name of: NIDAL BAKER HASAN SARAWI نضا ل بكر حسن صراوي : بأسم 

 . Address: NABLUS - SHARE' AL AL NAJAH AL QADEEM  15/1326351تلفون  -نابلس  -هارع النجاح القدمي  :العنوان 
TEL : 092376390  

تلفون  -نابلس  -هارع النجاح القدمي : عنوان التبليغ 
15/1326351  

Address for Services :  NABLUS - SHARE' AL AL NAJAH 
AL QADEEM . TEL : 092376390  

 

 (  321  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26856  16056 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 03/05/2015  13/15/1115: التاري  
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األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة مبسح : من اجل 
ية والبصرية وأجهزة األراضي والفوتوغرافية والسينماتوغراف

وإنقاذ ( املراقبة)وعدد الوزن والقياس وإرسا ل اعإهارات والضبط 
احلياة والتعليم، األجهزة والعدد اخلاصة بوصل أو تشغيل أو حتويل 
أو تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء، أجهزة تسجيل أو إرسا ل أو 
استعادة الصوت أو الصور، حامالت البيانات املمغنطة، 

ات التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية وآليات األجهزة اسطوان
التي تعمل بوضع قطعة نقد معدني فيها، مسجالت النقد، 

( الكمبيوتر)اآلالت احلاسبة، املعدات واحلاسبات االلكترونية 
 . ملعاجلة البيانات، أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.  

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115 – 55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  322  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26857  16052 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 03/05/2015  13/15/1115: التاري  

  .In Respect of: Telecommunications . خدمات االتصاالت عن بعد :  من اجل

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115 – 55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  323  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26858  16050 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 03/05/2015  13/15/1115: التاري  
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خدمات التعليم، خدمات التدريب، خدمات التسلية : من اجل 
 . والترفيه، خدمات النشاطات الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities.  

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115 – 55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  324  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26859  16055 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 42  41 :في الصنف 

  Date: 03/05/2015  13/15/1115: التاري  

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحا  : من اجل 
الصناعية، والتصاميم املتصلة بها، خدمات التحاليل واألبحا  

خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر، اخلدمات 
 . القانونية

In Respect of: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; Industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services.  

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115 – 55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  325  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26860  16061 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

كز والعصائر واملشروبات اخلفيفة الشراب املر: من اجل 
 واملشروبات الغازية 

In Respect of: jucies and soft drinks  
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  In the name of: anwer husen awad zedat انور حسني عوض زيدات : بأسم 

  Address: al khalil اخلليل بني نعيم بالقرب من مسجد لوط  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil يم بالقرب من مسجد لوط اخلليل بني نع: عنوان التبليغ 

 

 (  326  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26861  16061 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

اللحوم واألسماو ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه : من اجل 
حملفوظة واجملففة واملطهية ، اجللي واملربيات واخلضروات ا

 وصلصات الفواكه ، ، الزيوت والشحوم املعدة لألكل 

In Respect of: Meat, fish; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; edible oils and fats  

 – In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh عادية عامة  -لعجاوي التجارية هركة محالت ا: بأسم 
Adiyeh Ammah  

  Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestine فلسطني , الضفة الغربية, جنني, عجه :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

   (312  )  
 

  Trade Mark No.: 26862  16061 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 
حضرات والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملست

املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
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، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلرد ل 
 ، البهارات، الثلج ( التوابل)واخلل الصلصات 

treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 – In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh عادية عامة  -هركة محالت العجاوي التجارية : بأسم 
Adiyeh Ammah  

  Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestine فلسطني , الضفة الغربية, جنني, عجه :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  328  )  
 

  Trade Mark No.: 26864  16064 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر محمد ابو طيون : بأسم 

  Address: NABLUS- SHARE' SUFIAN - JAWAL: 0599731936  1555231536جوا ل -هارع سفيان _نابلس :وان العن

 - Address for Services :  NABLUS- SHARE' SUFIAN  1555231536جوا ل -هارع سفيان _نابلس: عنوان التبليغ 
JAWAL: 0599731936  

 

 (  329  )  

 
 

  Trade Mark No.: 26865  16065 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدمواغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر محمد ابو طيون : بأسم 

  Address: NABLUS- SHARE' SUFIAN - JAWAL: 0599731936  1555231536جوا ل -هارع سفيان _بلسنا :العنوان 

 - Address for Services :  NABLUS- SHARE' SUFIAN  1555231536جوا ل -هارع سفيان _نابلس: عنوان التبليغ 
JAWAL: 0599731936  
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 (  330  )  

 
  Trade Mark No.: 26866  16066 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunication االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh al هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية : بأسم 
falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -يرة الب :العنوان 

   : Address for Services البالوع  -البيرة : عنوان التبليغ 

 (  331  )  

 
 

  Trade Mark No.: 26867  16062 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear س القدم وأغطية الرأس املالبس ولبا: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر محمد ابو طيون : بأسم 

  Address: NABLUS- SHARE' SUFIAN - JAWAL: 0599731936  1555231536جوا ل -هارع سفيان _نابلس :العنوان 

 - Address for Services :  NABLUS- SHARE' SUFIAN  1555231536جوا ل -هارع سفيان _نابلس: عنوان التبليغ 
JAWAL: 0599731936  

 

 (  332  )  
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  Trade Mark No.: 26868  16060 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: stationary القرطاسية : من اجل 

 In the name of: sharekat almaktaba al akademeh llnash هركة املكتبة االكادميية للنشر والتوزيع : بأسم 
waltawzee  

  Address: hebron al haras اخللي احلرس بجانب بنك القاهرة عمان  :العنوان 

  Address for Services :  hebron al haras  اخللي احلرس بجانب بنك القاهرة عمان: عنوان التبليغ 

 

 (  333  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26869  16065 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

و إطارات تنف  [ إطارات]إطارات عجالت املركبات : من اجل 
السيارات و ُعدة تصليح لإلطارات  و إطارات[ إطارات]بالهواء 

الداخلية و إطارات لعجالت املركبات و مركبات للتنقل عن طريق 
البر أو اجلو أو املاء أو السكك احلديدية و إطارات للدراجات و 

 . عجالت املركبات و سيارات و صرر لعجالت املركبات

In Respect of: Vehicle wheel tires (tyres); pneumatic tires 
(tyres); automobile tires (tyres); repair outfits for inner 
tubes; tires for vehicle wheels; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; tires for bicycles, cycles; vehicle 
wheels; cars; vehicle wheel hubs  

 ,.In the name of: SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO متد هاندونغ ينباو تاير غروب كو، لي: بأسم 
LTD  

ــروفينس،  :العنــوان  ــاون، هــوغوانغ ســيتي، هــاندونغ ب ــايتو ت ت
 . جمهورية الصني الشعبية

Address: TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, 
SHANDONG PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.  

   : Address for Services نابلس  -طمون-حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ 

 

 (  334  )  

 
  Trade Mark No.: 26871  16021 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 04/05/2015  14/15/1115: التاري  

الكاكاو؛ مشروبات أساسها الكاكاو؛ مشروبات : من اجل 
ت املصنوعة من أساسها الشوكوالتة؛ الدقيق واملستحضرا

 احلبوب؛ اخلبز، البسكويت والكيك؛ الفطائر واحللويات 

In Respect of: Cocoa, Cocoa-based beverages; chocolate-
based beverages; Flour, preparations made from cereals; 
bread, biscuits and cakes; Pastry and confectionery  

  In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI م هيركيتي يلديز هولدينج أنوني: بأسم 

كيسيكلى ماهاليسى هيشمى هـيكمازي سـوكاو  :العنوان 
 اسطنبو ل، تركيا / أوسكودار  6/1:نو

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 
Uskudar / Istanbul, Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  335  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26874  16024 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 05/05/2015  15/15/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  

  In the name of: Imad mohamad ahmad sawaftah عماد محمد أحمد صوافطة : بأسم 

  Address: Sharea alquds,alberah,falstine فلسطني ,البيرة ,هارع القدس :العنوان 

   : Address for Services البنك العربي : عنوان التبليغ 

 

 (  336  )  

 
  Trade Mark No.: 26875  16025 :مة التجارية رقم العال

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 05/05/2015  15/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الراس : من اجل 
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  'In the name of: shariket sokar banat lel azya هركة سكر بنات لالزياء : بأسم 

 Address: nablus amaret dreem 4 - almakhfiyeh tel  151351010: تلفون  -اخملفية  4عمارة درمي  -نابلس  :العنوان 
092352818  

: تلفون  -اخملفية  4عمارة درمي  -نابلس : عنوان التبليغ 
151351010  

Address for Services :  nablus amaret dreem 4 - 
almakhfiyeh tel 092352818  

 

 (  337  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26876  16026 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 05/05/2015  15/15/1115: التاري  

بسكويت، هوكوالتة، فطائر، بسكويت محشو، كيك، : من اجل 
 (. كيك بالفواكه)تورتات 

In Respect of: Biscuits, Chocolates, Crackers, Wafers, 
Cakes, Tarts.  

  In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim sirketi إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 

ــوان  ــاهموت  :العن ــيكلي م ــي كيزيلس ــنوديي ماهاليس هوس
باسـي إسكيسـيهير،  تيبـي 11: إتي بالزا رقم. بيهليفان سي دي

 تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut Pehlivan 
Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

 

 (  338  )  
 

  Trade Mark No.: 26877  16022 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 05/05/2015  15/15/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما ل وتفعيل : من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising , Business management , 
Business administrations , Office functions .  
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 In the name of: Alsharekah Almotahidah Llerafeat الشركة املتحدة للرافعات الشوكية م خ م : بأسم 
Alshwkiah Ltd  

 Address: Nablus - SHarea Askar - Amaret Waheed  065عمارة وحيد املصري ص ب  -هارع عسكر  -نابلس  :العنوان 
Almasri - P.O.BOX 869  

عمارة وحيد املصري ص ب  -هارع عسكر  -نابلس : عنوان التبليغ 
065  

Address for Services :  Nablus - SHarea Askar - Amaret 
Waheed Almasri - P.O.BOX 869  

 

 (  339  )  

 
  Trade Mark No.: 26878  16020 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 05/05/2015  15/15/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما ل وتفعيل : من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising , Business management , 
Business administrations , Office functions .  

 In the name of: Alsharekah Almotahidah Llerafeat الشركة املتحدة للرافعات الشوكية م خ م : بأسم 
Alshwkiah Ltd  

 Address: Nablus - SHarea Askar - Amaret Waheed  065عمارة وحيد املصري ص ب  -هارع عسكر  -نابلس  :العنوان 
Almasri - P.O.BOX 869  

عمارة وحيد املصري ص ب  -هارع عسكر  -نابلس : عنوان التبليغ 
065  

Address for Services :  Nablus - SHarea Askar - Amaret 
Waheed Almasri - P.O.BOX 869  

 

 (  340  )  
 

  Trade Mark No.: 26879  16025 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  
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خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه وتفعيل النشاط : من اجل 
 بي املكت

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

 In the name of: MANSOUR SALIM ABDEL RAHMAN منصور سليم عبد الرحمن خطيب : بأسم 
KHATEIB  

عمـارة عـالو ل وابـو -هارع سفيان  -نابلس  -فسلطني  :العنوان 
  1552121461/  2صاحله ط 

Address: FALSTIN - NABLUS SHAREE SUFIAN - AMARET 
ALUL W ABU SALHA T 7 / 05997171460  

عمارة عالو ل -هارع سفيان  -نابلس  -فسلطني : عنوان التبليغ 
  1552121461/  2وابو صاحله ط 

Address for Services :  FALSTIN - NABLUS SHAREE 
SUFIAN - AMARET ALUL W ABU SALHA T 7 / 
05997171460  

 

 (  341  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26881  16001 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  

  .In Respect of: Human pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson نسون اند جونسون جو: بأسم 

هركة من نيوجيرسي، ون جونسون انـد جونسـون بـالزا،  :العنوان 
 ، الواليات املتحدة االمريكية 10533نيو برانزويك، نيو جيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 
U.S.A.  

   : Address for Services رام اهلل ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 

 

 (  342  )  

 
  Trade Mark No.: 26882  16001 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  

  In Respect of: Jammed al laban milk and milk product للنب ، احلليب ومشتقات احلليب جميد ا: من اجل 
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 In the name of: Sharekat mahalat abu saleemh lelmawad هركة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية : بأسم 
alghethaih  

  .Address: Al khalel wad al hareya ST اخلليل واد الهرية  :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام عبارة جميد اللنب البلدي الوصفية ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  343  )  

 
  Trade Mark No.: 26883  16003 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  

  In Respect of: Nuts املكسرات : من اجل 

 In the name of: Sharekat mahalat abu saleemh lelmawad هركة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية : بأسم 
alghethaih  

  .Address: Al khalel wad al hareya ST اخلليل واد الهرية  :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  344  )  

 
  Trade Mark No.: 26884  16004 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  

  In Respect of: spices البهارات والتوابل : من اجل 
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 In the name of: Sharekat mahalat abu saleemh lelmawad هركة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية : بأسم 
alghethaih  

  .Address: Al khalel wad al hareya ST اخلليل واد الهرية  :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  345  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26885  16005 :م العالمة التجارية رق

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 06/05/2015  16/15/1115: التاري  

خالصات , اللحوم و االسماو وحلوم الدوجن و الصيد: من اجل 
, فواكه و خضروات محفوظه و مجففة و مطهوة, اللحوم 
البيض و  ,و مربيات و فواكه مطبوخه بالسكر ( جيلي)هالميات 

 . الزيوت و الدهون الصاحلة لالكل, احلليب و منتجات احلليب 

In Respect of: Meat. Fish. Poultry. And game: meat 
extracts: preserved. Dried and cooked fruits and 
vegetables: jellies, jams, compotes: eggs, milk and milk 
products: edible oils and fats.  

 In the name of: Sharekat mahalat abu saleemh lelmawad هركة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية : بأسم 
alghethaih  

  .Address: Al khalel wad al hareya ST اخلليل واد الهرية  :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  346  )  

 
  Trade Mark No.: 26886  16006 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

  In Respect of: Sweets Bescuite Chocolate حلويات بسكويت هوكوالته : من اجل 
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 In the name of: SHAREKAT ALMAHSIRI LILMAWAD هركة احملسيري للمواد الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
ALGTHAEIA MOSAHMA KHOSOSYA  

  Address: Ramallah Almanteqa Alsenaiya املنطقة الصناعية / رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services  1555141151جوا ل  5رام اهلل عمارة البكري ط : عنوان التبليغ 

 

   (342  )  

 
  Trade Mark No.: 26887  16002 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

خدمات توفير األطعمة واملشروبات، خدمات االيواء : من اجل 
املؤقت، خدمات املطاعم واملقاهي والكافتيريا ومطاعم الوجبات 
اخلفيفة وحانات القهوة واملقاهي بأنواعها وخدمات مطاعم 

خلارجية ومطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات تقدمي الوجبات ا
الطعام والشراب؛ خدمات تزويد املكاتب بالقهوة؛ خدمات 
متعهدي تقدمي الطعام؛ خدمات حتضير الطعام؛ خدمات حتضير 

 . وبيع أطعمة ومشروبات الطلبات اخلارجية

In Respect of: Services for providing food and drink, 
temporary accommodation, Restaurant, cafe, cafeteria, 
snack bar, coffee bar and coffee house, carry out 
restaurant, and take out restaurant services; catering 
services; coffee supply services for offices; contract food 
services; food preparation; preparation and sale of carry 
out foods and beverages.  

 In the name of: AL-Zawra'a Tobacco & Cigarettes Trading الزوراء لتجارة التبغ والدخان : بأسم 
Co  

ـــوان  ـــان 541536ب .ص :العن ـــة 11154، عم ـــة األردني ، اململك
 الهاهمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan  

 -سنابل 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  348  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26888  16000 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 
املستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق و

اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ اخلميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات 

؛ البهارات؛ الثلج؛ مشروبات أساسها القهوة؛ هندبا برية (التوابل)
ات للقهوة؛ ؛ مشروبات قهوة مع حليب؛ منكه[بدائل للقهوة]

قهوة غير محمصة؛ مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل 
 . للقهوة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; Coffee-based 
beverages; Chicory [coffee substitute]; Coffee beverages 
with milk; Coffee flavorings [flavourings]; Unroasted 
Coffee; Vegetal preparations for use as coffee substitutes.  

 In the name of: AL-Zawra'a Tobacco & Cigarettes Trading الزوراء لتجارة التبغ والدخان : أسم ب
Co  

ـــوان  ـــان 541536ب .ص :العن ـــة 11154، عم ـــة األردني ، اململك
 الهاهمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  349  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26893  16053 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

أدوات كتابة، أقالم حبر جاف المعة، أقالم حبر جاف : من اجل 
بر لبادية الرأس، أقالم رصاص، هالمية، أقالم حبر جاف، أقالم ح

أقالم رصاص ميكانيكية؛ أقالم حبر سائل، خرطوهات حبر ألقالم 
احلبر السائل، أقالم تصحيح، أقالم حتديد، ورق رسم، ورق كتابة، 

 . دفاتر حلل التمارين املدرسية، مغلفات

In Respect of: Writing instruments, paste ballpoint pens, 
gel ballpoint pens, ink ballpoint pens, felt-tip pens, 
pencils, mechanical pencils, fountain pens, ink cartridges 
for fountain pen ,corrector pens, markers; drawing paper, 
writing paper, exercise books, envelopes.  

  In the name of: Schneider Schreibgerate GmbH هنايِدر هرايبِغريتِه جي إم بي إتش : بأسم 

  .Address: Schwarzenbach 9, 78144Schramberg, Germany . هرامبيرغ أملانيا  20144, 5هفارتِسنباخ  :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   
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 (  350  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26894  16054 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

أدوات كتابة، أقالم حبر جاف المعة، أقالم حبر جاف : من اجل 
هالمية، أقالم حبر جاف، أقالم حبر لبادية الرأس، أقالم رصاص، 

خرطوهات حبر ألقالم أقالم رصاص ميكانيكية؛ أقالم حبر سائل، 
احلبر السائل، أقالم تصحيح، أقالم حتديد، ورق رسم، ورق كتابة، 

 . دفاتر حلل التمارين املدرسية، مغلفات

In Respect of: Writing instruments, paste ballpoint pens, 
gel ballpoint pens, ink ballpoint pens, felt-tip pens, 
pencils, mechanical pencils, fountain pens, ink cartridges 
for fountain pen ,corrector pens, markers; drawing paper, 
writing paper, exercise books, envelopes.  

  In the name of: Schneider Schreibgerate GmbH هنايِدر هرايبِغريتِه جي إم بي إتش : بأسم 

  .Address: Schwarzenbach 9, 78144Schramberg, Germany . رامبيرغ أملانيا ه 20144, 5هفارتِسنباخ  :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

   (351  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26895  16055 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: ي  التار

لصناعة ساعات احلائط ]ساعات منبهة، مثبتات : من اجل 
، علب لساعات احلائط وساعات اجليب [وساعات اجليب واليد

، سالسل ساعات، [لإلهداء]واليد، علب ساعات اجليب واليد 
موقتات )، كرونومترات [ساعات( ]موقتات مسجلة)كرونوغرافات 

وات قياس الوقت الدقيقة، علب ساعات، عقارب ، أد(دقيقة
، ساعات [لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب واليد]ساعات 

حائط، ساعات حائط وجيب ويد كهربائية، آليات الساعات، وجه 
لصناعة ساعات احلائط وساعات ( ]قرص الساعة)الساعة املدرج 
ات لصناعة ساعات احلائط وساع]، عقارب ساعات [اجليب واليد
، ساعات رئيسية، آالت لساعات احلائط وساعات [اجليب واليد

لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب ]اجليب واليد، بندو ل 
، نوابض ساعات، ساعات توقيت، سيور لساعات اليد، سوار [واليد

ساعات، علب ساعات، سالسل ساعات، بلور للساعات، األغطية 

In Respect of: Alarm clocks, Anchors [clock and watch-
making], Cases for clock- and watchmaking, Cases for 
watches [presentation], Chains for watches, Chronographs 
[watches], Chronometers, Chronometrical instruments, 
Clock cases, Clock hands [clock and watchmaking], 
Clocks, Clocks and watches, electric, Clockworks, Dials 
[clock and watchmaking], Hands (Clock—) [clock- and 
watchmaking], Master clocks, Movements for clocks and 
watches, Pendulums [clock- and watchmaking], Springs 
for watches, Stopwatches, Straps for wristwatches, Watch 
bands, Watch cases, Watch chains, Watch crystals, Watch 
glasses, Watch springs, Watch straps, Watches, 
Wristwatches.  
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ساعات، ساعات، الزجاجية للساعات، نوابض ساعات، سيور 
 . ساعات يد

  In the name of: Island watches FZE جزيرة الساعات م م ح : بأسم 

املنطقــة احلــرة مبطــار دبــي، دبــي، االمــارات  6WB 237 :العنـوان 
 . العربية املتحدة

Address: 6WB 237, Dubai Airport Freezone, Dubai, United 
Arab Emirates.  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  352  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26896  16056 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

لصناعة ساعات احلائط ]ساعات منبهة، مثبتات : : من اجل 
عات احلائط وساعات اجليب ، علب لسا[وساعات اجليب واليد

، سالسل ساعات، [لإلهداء]واليد، علب ساعات اجليب واليد 
موقتات )، كرونومترات [ساعات( ]موقتات مسجلة)كرونوغرافات 

، أدوات قياس الوقت الدقيقة، علب ساعات، عقارب (دقيقة
، ساعات [لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب واليد]ساعات 

يب ويد كهربائية، آليات الساعات، وجه حائط، ساعات حائط وج
لصناعة ساعات احلائط وساعات ( ]قرص الساعة)الساعة املدرج 
لصناعة ساعات احلائط وساعات ]، عقارب ساعات [اجليب واليد
، ساعات رئيسية، آالت لساعات احلائط وساعات [اجليب واليد

لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب ]اجليب واليد، بندو ل 
، نوابض ساعات، ساعات توقيت، سيور لساعات اليد، سوار [دوالي

ساعات، علب ساعات، سالسل ساعات، بلور للساعات، األغطية 
الزجاجية للساعات، نوابض ساعات، سيور ساعات، ساعات، 

 . ساعات يد

In Respect of: Alarm clocks, Anchors [clock and watch-
making], Cases for clock- and watchmaking, Cases for 
watches [presentation], Chains for watches, Chronographs 
[watches], Chronometers, Chronometrical instruments, 
Clock cases, Clock hands [clock and watchmaking], 
Clocks, Clocks and watches, electric, Clockworks, Dials 
[clock and watchmaking], Hands (Clock—) [clock- and 
watchmaking], Master clocks, Movements for clocks and 
watches, Pendulums [clock- and watchmaking], Springs 
for watches, Stopwatches, Straps for wristwatches, Watch 
bands, Watch cases, Watch chains, Watch crystals, Watch 
glasses, Watch springs, Watch straps, Watches, 
Wristwatches.  

  In the name of: Island watches FZE جزيرة الساعات م م ح : بأسم 

املنطقــة احلــرة مبطــار دبــي، دبــي، االمــارات  6WB 237 :العنـوان 
 . العربية املتحدة

Address: 6WB 237, Dubai Airport Freezone, Dubai, United 
Arab Emirates.  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   
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 (  353  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26897  16052 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

 In Respect of: Propolis bee glue for human consumption نحل لإلستهالو البشري عسل نحل همع ال: من اجل 
Honey  

 In the name of: Jamayat Areha wal Aghwar Altawnia م . جمعية أريحا واألغوار التعاونية لتربية النحل م : بأسم 
letrbiat alnahel - m . m  

  Address: Areha اريحا  :العنوان 

  Address for Services :  Areha اريحا : وان التبليغ عن

 

 (  354  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26898  16050 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من هذه : من اجل 
املصنفة ضمن فئات أخرى ، جلود احليوانات سواء كانت  املواد غير

مدبوغة أو غير مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب السفر ، 
الشماسي واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل 

احملافظ واالحزمة املدرجة في الصنف , احلقائب, العلب, والسروج
10  

In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
cases, bags, wallets and belts included in class 18  

  In the name of: Burling Limited ورلينغ ليمتد ب: بأسم 

اجلـزر , تورتـوال, رود تـاون, كرايجموير تشـامبرز 21ص ب  :العنوان 
 العذراء البريطانية 

Address: P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, 
TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  355  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26899  16055 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

إدارة األنشطة , ادارة األعما ل, خدمات الدعاية واعإعالن: من اجل 
خدمات البيع باجلملة , التوزيع, املكتبية األعما ل, التجارية

خدمات البيع بالتجزئة و خدمات البيع , وخدمات منح االمتياز
بالتجزئة عبر االنترنت املتعلقة بالنظارات والنظارات الشمسية 
و املعادن النفيسة وكل خليط منها والبضائع املصنوعة من تلك 

لكرمية وأدوات قياس املعادن أو املطلية بها واجملوهرات واألحجار ا
الوقت والزمن الدقيقة والساعات وادوات ادوات التوقيت واجللود 
املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وجلود 
احليوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة وصناديق الثياب 
وحقائب السفر والشماسي واملظالت وعصي املشي والسياط 

سروج والعلب واحلقائب واحملافظ واالحزمة وأطقم اخليل وال
 واملالبس والبسة القدم واغطية الراس 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; distributorship, 
wholesaling and franchising service; retailing service and 
retailing services via the internet relating to eyewear, 
sunglasses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, 
watches, timepieces, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, cases, bags, wallets 
and belts, clothing, footwear, headgear  

  In the name of: Burling Limited بورلينغ ليمتد : بأسم 

اجلـزر , تورتـوال, رود تـاون, كرايجموير تشـامبرز 21ص ب  :العنوان 
 العذراء البريطانية 

Address: P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, 
TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  356  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26900  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 07/05/2015  12/15/1115: التاري  

اغلفة , اطارات داخلية لالطارات املضغوطة, االطارات: من اجل 
اطارات , رقع اصالح االطارات, ت املضغوطةخارجية لالطارا

, اطارات الدراجات النارية, اطارات الدرجات الهوائية, املركبات
مداسات العادة , رقع الصالح التيوب الداخلي, التيوب الداخلي
مسامير مانعة النزالق , مسامير كبيرة لالطارات, تلبيس االطارات
 اطارات املركبات 

In Respect of: Tires, inner tubes for pneumatic tires, 
casings for pneumatic tires, tire repair patches, 
automobile tires, bicycle tires, motorcycle tires, inner 
tubes, patches for repairing inner tubes, tread used to 
retread tires, spikes for tires, anti-skid studs for vehicle 
tires  
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  .In the name of: KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD . ا ل تي دي, .كيندا رابر انداستريا ل كو: بأسم 

, يـوانلني تاونشـيب, .زهونغشـان رد, 1. سـيك, 146. نـو :العنوان 
 تايوان , 511تشانغهوا كونتري 

Address: No.146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County 510, Taiwan (R.O.C.)  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  357  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26902  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 10/05/2015  11/15/1115: التاري  

تنظيم املعارض للغايات , توزيع العينات, ع البضائعتوزي: من اجل 
تسويق , الترويج, ترويج املبيعات لالخرين, التجارية او االعالنية
تسويق املنتجات عبر اي وسيلة اتصا ل , محالت البيع الذاتي

لغايات البيع بالتجزئة املتعلقة مبواد التواليت والعطور ومنتجات 
جات التجميل للعناية التجميل ومستحضرات التجميل ومنت

, بالوجه واجلسم ومنتجات التجميل للعناية ولتجميل الشعر
جتميع بضائع متنوعة من اجل معاينتها وهرائها من قبل 

خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مبواد التواليت , املستهلكني
والعطور ومنتجات التجميل ومستحضرات التجميل ومنتجات 

سم ومنتجات التجميل للعناية التجميل للعناية بالوجه واجل
 ولتجميل الشعر 

In Respect of: Demonstration of goods; distribution of 
samples; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
merchandising; marketing for self-service shops; 
presentation of goods on any communication media, for 
retail purposes of toiletries, perfumes, cosmetic products, 
make-up preparations, cosmetic products for face and 
body care, cosmetic products for hair care and 
embellishment; bringing together, for others, of a variety of 
goods for customers to view and purchase said goods 
conveniently; retail sales services relating to toiletries, 
perfumes, cosmetic products, make-up preparations, 
cosmetic products for face and body care, cosmetic 
products for hair care and embellishment  

  In the name of: SEPHORA سيفورا : بأسم 

ــوان  ــت 65 :العن ــو ادوارد فايالن ــوني بيالنكــورت 51111, افني , بول
 فرنسا 

Address: 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, France  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  358  )  
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  Trade Mark No.: 26903  16513 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 39  35 :في الصنف 

  Date: 10/05/2015  11/15/1115: التاري  

وتخزين ( تغليف)خدمات النقل ؛ خدمات تعبئة : من اجل 
 البضائع ؛ خدمات تنظيم الرحالت 

In Respect of: Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement  

 In the name of: JORDAN EXPRESS TOURIST هركة النقليات السياحية االردنية مساهمة عامة : بأسم 
TRANSPORT Co. PLC  

 –الـدوار السـابع  –عمـان  –اململكة االردنية الهاهمية  :العنوان 
  0عمارة رقم  –الصمادي هارع صالح  -حي السهل

Address: Jordan - Amman – 7th circle – Al Sahl Area – 
Saleh Al-Smadi Street – Building No. 8  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  359  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26904  16514 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 10/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: SAMER NAJEH ABBAS BE'ARA سامر ناجح عباس بعارة : بأسم 

  Address: NABLUS ALMARKAZ ALTIJARI املركز التجاري  نابلس :العنوان 

  Address for Services :  NABLUS ALMARKAZ ALTIJARI نابلس املركز التجاري : عنوان التبليغ 

 

 (  360  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26905  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 10/05/2015  11/15/1115: التاري  
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حلويات لتزيني أهجار , حلوى للطعام ، كراميل حلوى : من اجل 
حلويات , قطع حلوى حلويات ,أقراص سكرية حلويات , عيد امليالد 
 حلويات سكرية , السكر 

In Respect of: Candy for food , Caramels candy , 
Chirstmas Trees confectionery for decorating , Fondants 
confectionery Lozengez confectionery , Sugar 
confectionery , Sweetmeats Candy .  

 In the name of: Sharekat Alyasmein llelhalawyat هركة الياسمني للحلويات مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahama khososya  

  Address: Ramallah wal bera - ramallah رام اهلل  -رام اهلل و البيره  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah wal bera - ramallah رام اهلل  -رام اهلل و البيره : عنوان التبليغ 

 

 (  361  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26906  16516 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: cosmetics مواد جتميل : من اجل 

  In the name of: musa ahmad mahmod abid rabo موسى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 

مؤسسة دبي للتجارة -طلعة أضواء املدينة-sاحلر-اخلليل :العنوان 
  1114301العامة 

Address: Hebron- Alharas  

مؤسسة دبي -طلعة أضواء املدينة-sاحلر-اخلليل: عنوان التبليغ 
  1114301للتجارة العامة 

Address for Services :  Hebron- Alharas  

 

 (  362  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26907  16512 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

بييض األقمشة وغيرها من املستحضرات اخلاصة بت: من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 
 -والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة الشحومات

الزيوت  –الروائح العطرية -الصابون بأنواعه وبرش الصابون
معاجني األسنان  -مواد التزيني ومحاليل الشعر -الطيارة
 . الشامبو -واحلالقة

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  
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  In the name of: SHARIKAT SOC LLTAGMEEL هركة اس او سي للتجميل : بأسم 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manara دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل  :العنوان 
Circle,Hebron  

-Address for Services :  Badr Commercial Center, Al دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل : عنوان التبليغ 
Manara Circle,Hebron  

 

 (  363  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26908  16510 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: Drying and ventilating and hair dryers ومجففات الشعر  -اجهزة التجفيف والتهوية: من اجل 

  In the name of: SHARIKAT SOC LLTAGMEEL او سي للتجميل  هركة اس: بأسم 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manara دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل  :العنوان 
Circle,Hebron  

-Address for Services :  Badr Commercial Center, Al دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل : عنوان التبليغ 
Manara Circle,Hebron  

 

 (  364  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26909  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 8  0 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

كهربائية وغير )مقصات هعر لالستخدام الشخصي : من اجل 
 ية وماكينات قص الشعر مواس كهربائية ويدو( كهربائية

In Respect of: hair clipers for personal use electric non 
electric hand cuterly side arms and razers  
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  In the name of: SHARIKAT SOC LLTAGMEEL هركة اس او سي للتجميل : بأسم 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manara دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل  :العنوان 
Circle,Hebron  

-Address for Services :  Badr Commercial Center, Al دوار املنارة , عمارة بدر التجاري  uاخلليل : عنوان التبليغ 
Manara Circle,Hebron  

 

 (  365  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26910  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

ذاكرات احلاسوب متعددة الطبقات؛ ذاكرات احلاسوب : من اجل 
غير املتطايرة؛ ذاكرات احلاسوب سريعة الدخو ل والقابلة للتمدد؛ 
قطع احلاسوب؛ الدارات املتكاملة واملعاجلات الدقيقة؛ ذاكرات 

 . احلاسوب

In Respect of: Multi?layered computer memory; 
non?volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; integrated circuits, 
microprocessors; computer memory  

  In the name of: Intel Corporation إنتل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــيون 1111 :العن ــالرا ،  ميش ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ك
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115-55151كاليفورنيا 

Address: Santa Clara, California, 95052-8119 U.S.A.,2200 
Mission College Boulevard  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 (  366  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26911  16511 :التجارية رقم  العالمة

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

ذاكرات احلاسوب متعددة الطبقات؛ ذاكرات احلاسوب : من اجل 
غير املتطايرة؛ ذاكرات احلاسوب سريعة الدخو ل والقابلة للتمدد؛ 

كاملة واملعاجلات الدقيقة؛ ذاكرات قطع احلاسوب؛ الدارات املت
 . احلاسوب

In Respect of: Multi?layered computer memory; 
non?volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; integrated circuits, 
microprocessors; computer memory  
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  In the name of: Intel Corporation إنتل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115-55151كاليفورنيا 

Address: Santa Clara, California, 95052-8119 U.S.A.,2200 
Mission College Boulevard  

   : Address for Services  1505261هاتف . رةالبي 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  367  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26912  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

البث بالتلفزيون الكبلي، البث بالتلفزيون، البث عبر : من اجل 
 التلفزيون 

In Respect of: Brodcasting (Cable Television) , Brodcasting 
(Television) , Television Brodcasting  

هركة ستارز ايفنت للدعاية واالعالن وادارة احلد  : بأسم 
 املساهمة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharekat stars event lal diayeh wa al ilan 
wa idaret al hadath al mosahemeh  

  Address: Al bireh / irsal st. / nimer building عمارة النمر / هارع االرسا ل / البيرة  :العنوان 

الطابق جوا ل / عمارة التايجر/ االرسا ل/رام اهلل : عنوان التبليغ 
1565555656  

Address for Services :   

 

 (  368  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26913  16513 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 8  0 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

الشوو و )، أدوات قطع (تدار باليد)عدد و أدوات يدوية : من اجل 
 ، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة (السكاكني و املالعق

In Respect of: Hand tools and implements (hand operated); 
cutlery; side arms; razors.  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   210  
  

 

  .In the name of: PRODER CO. LTD هركة برودر : بأسم 

، مدينـة تايشـوجن .، هارع سنسنج، دالي ديست60رقم  :العنوان 
 ، تايوان 411

Address: No. 68, Sinsing Road, Dali Dist.,Taichung City 
412, Taiwan  

   : Address for Services  260ريا سنتر ص ب فراس اتيرة نابلس عمارة جالي: عنوان التبليغ 

 

 (  369  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26914  16514 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 11/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

  In the name of: KHALED MW MH HIRBAWI ي خالد محمد وجية محمد حجازي حرباو: بأسم 

  Address: AL KHALIL  1555135321مفرق ابو احلالوة /اخلليل خلة حاضور  :العنوان 

مفرق ابو احلالوة /اخلليل خلة حاضور : عنوان التبليغ 
1555135321  

Address for Services :  AL KHALIL  

 

 (  370  )  
 
 

  Trade Mark No.: 26915  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 12/05/2015  11/15/1115: التاري  

اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد : من اجل 
 والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالغراض الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes.  

  In the name of: eid indrawos hanna dahdal عيد اندراوس حنا دحد ل : بأسم 

 Address: Ramallah , al ahliyya street, alasaad building, 1 رام اهلل هارع الكلية االهلية عمارة االسعد  :العنوان 
floor  

   : Address for Services  1رام اهلل، هارع الكلية االهلية، عمارة االسعد، ط: عنوان التبليغ 
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 (  371  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26916  16516 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 12/05/2015  11/15/1115: التاري  

عز ل املباني , االهراف على انشاء املباني , البناء بالطوب : من اجل 
تأجير معدات االنشاء , استشارات متعلقة باالنشاء , االنشاء, 
هدم املباني ,معاجلة املباني ملنع الرطوبة ,معلومات عن االنشاء ,
, معلومات عن االنشاء ,تأجير احلفارات , تنظيف البالط املضلع ,

تاجير معدات , تعبيد الطرق , عز ل املباني , بواب والنوافذ تركيب اال
تعبيد , تاجير احلفارات ( معدات انشاء)تاجير الرافعات , االنشاء 
, نصب السقاالت , ( وضع االسقف )خدمات التسقيف , الطرق 

 االهراف على إنشاء املباني , إحكام سد املباني 

In Respect of: Bricklaying, building construction 
supervision, building insulating, construction, 
construction consultation, construction equipment (rental 
of__), construction information, damp-proofing 
[building], demolition of buildings, diaper cleaning, 
excavators(rental of _),information (construction__), 
installation of doors and windows, 
insulating(building__),paving (road__),rental of 
construction equipment, rental of cranes[construction 
equipment], rental of excavators, road paving , roofing 
services, scaffolding, sealing (building__], 
supervision(building construction__)  

هركة النخبه للحلو ل الهندسية املتقدمة املساهمة : بأسم 
 اخلصوصية 

In the name of: sharekat al nkhabeh lle hlol al handsyeh 
al motkmeh al mosahmeh al khossyeh  

  Address: ramallah رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services  1322ة حنانيا ص ب عمار: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعز ل 

 عن العالمة 

   

 

 (  372  )  
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  Trade Mark No.: 26917  16512 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 12/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: DATES متور : من اجل 

 In the name of: SHAREKAT ALHASAN LELTOMOR ADYEH هركة احلسن للتمور عادية عامة : بأسم 
AAMAH  

  Address: AREHA-AREHA اريحا  -اريحا :العنوان 

  Address for Services :  AREHA-AREHA ا اريح -اريحا: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والرسومات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  373  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26918  16510 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 12/05/2015  11/15/1115: التاري  

احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 
, القمصان, الباليز, النعا ل, احذية لرياضة كرة السلة, السلة

اطماق , السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, قمصان البولو
قمصان , باليز الرياضة, يجاماتالب, الشورتات, اجلرازي, الباليز
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغبي

اطماق وباليز , سراويل االحماء, بدالت االحماء, االقنعة, قلنسوات
, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرياح, اجلاكيتات, االحماء
بة عص, عصبة الرأس, مراييل االطفا ل ليست من الورق, املعاطف
البنطلونات , هورتات البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر, املعصم

, االوهحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة

اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة
سراويل , السباحة سراويل, التانكيني, البكيني, السباحة

, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, هورتات املالحة, االستحمام
صناد ل , الصناد ل, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام

قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
 اغطية الراس باالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs 
not of paper, head bands, wrist bands (clothing), aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, 
bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, 
bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs  
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  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والرسومات و األرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  374  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26919  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 12/05/2015  11/15/1115: التاري  

خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة في مجا ل كرة السلة وتقدمي 

خدمات انتاج وتوزيع برامج , العاب كرة السلة واملعارض املباهرة 
خدمات برامج واحدا  , عاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية ال

خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة في مجا ل كرة السلة 
مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات 
ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات 

خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور , واحدا  كرة السلة 
للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب الشخصي 

ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي املعسكرات وفي 
خدمات الترفيه لالحدا  اخلاصة , العاب كرة السلة االخرى 

خدمات الترفيه وبشكل , خدمات اندية املشجعني , واحلفالت 
خاص توفير مواقع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط 
في مجا ل التغطية التلفزيونية و التغطية التلفزيونية 
التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة و 
التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و 
التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجا ل كرة 

الطبيعة االحصائية السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات 
واملوجزات في مجا ل كرة السلة، االلعاب احلية الغير منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البز ل وااللعاب 

ر االلكتروني، خاصة، نشر اجملالت البسيطة، خدمات النش

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in the 
field of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, 
coaches clinics and camps, dance team clinics and 
camps and basketball games; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed 
mascot or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan 
club services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information in the nature of statistics 
and trivia in the field of basketball; on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video 
games, interactive video games, action skill games, 
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والنشرات والكتب امللونة، وجداو ل االلعاب لالخرين مباهرة عبر 
خدمة توفير قاعدة , االنترنت، وجميعها في مجا ل كرة السلة

 بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجا ل كرة السلة 

arcade games, adults' and children's party games, board 
games, puzzles, and trivia games; electronic publishing 
services, namely, publication of magazines, guides, 
newsletters, coloring books, and game schedules of 
others on-line through the Internet, all in the field of 
basketball; providing an online computer database in the 
field of basketball  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: التبليغ  عنوان

 

 (  375  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26920  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

إيريك بازارالما في جييم سانايي تيجاريت أنونيم : بأسم 
 هيركيتي 

In the name of: ERK PAZARLAMA VE GIYIM SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

، 3: كــات 1: زافيــر ماهاليســي، ســينار ســوكاو رقــم :العنــوان 
 اسطنبو ل، تركيا  -ينيبوسنا

Address: Zafer Mahallesi, Cinar Sokak No: 2 KAT: 3, 
Yenibosna - Istanbul, Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  376  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26921  16511 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

أجهزة جتفيف الغسيل، وافران الطب ، أفران : من اجل 
امليكروويف، والثالجات، اجملمدات، غاليات كهربائية ومجففات 

In Respect of: Dryers, ranges, cooking stoves, microwave 
ovens, refrigerators, freezers, electric kettles, electric hair 
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الشعر الكهربائية ومكيفات الهواء واملراوح الكهربائية، جميعها 
 ( 11)في الصنف 

dryers, air conditioners, electric fans, All include in class 
(11).  

  .In the name of: NK GLOBAL LLC . ان كي جلوبا ل إ ل إ ل سي: بأسم 

سـيتي ويلمـاينجوتون، نيـو كاسـتل , ديالوير افنيو 011 :العنوان 
 . ، الواليات املتحدة االمريكية15011 ,كونتي

Address: 800 Delaware Avenue, City of Wilmaington, New 
Castle County, 19801, USA.  

احملامي بال ل كما ل ،محمد عابدين، رام اهلل، برج رام : عنوان التبليغ 
  3ط/ اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  377  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26922  16511 :م العالمة التجارية رق

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

الغساالت، وآالت غسل األطباق، خالطات، اخلالطات : من اجل 
وتصنيع املواد الغذائية والفواكه واخلضروات ، العصارات، آالت 

 (. 2)الكوي، جميعها في الصنف 

In Respect of: Washing machines, dishwashing machines, 
, mixers, blenders, food processors, fruit and vegetable 
juicers, ironing machines, All include in class (7)..  

  .In the name of: NK GLOBAL LLC . ان كي جلوبا ل إ ل إ ل سي: بأسم 

ويلمـاينجوتون، نيـو كاسـتل  سـيتي, ديالوير افنيو 011 :العنوان 
 . ، الواليات املتحدة االمريكية15011, كونتي

Address: 800 Delaware Avenue, City of Wilmaington, New 
Castle County, 19801, USA.  

احملامي بال ل كما ل ،محمد عابدين، رام اهلل، برج رام : عنوان التبليغ 
  3ط/ اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  378  )  
 

 

  Trade Mark No.: 26923  16513 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

اجهزة التسجيل،واجهزة االستقبا ل و اعإرسا ل، : من اجل 
. أو الصور \التصميم،اجهزة تضخيم واستنساخ الصوت و 

مشغالت وأجهزة االستقبا ل ( في دي دي)اقراص فيديو رقمية 
 (. 5)وأجهزة العرض، جميعها في الصنف 

In Respect of: Apparatus for recording, receiving 
transmitting, projecting, amplifying and reproducing sound 
and\or images; digital video disc (dvd) players, receivers 
and projectors, All include in class (9)..  
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  .In the name of: NK GLOBAL LLC . ان كي جلوبا ل إ ل إ ل سي: بأسم 

سـيتي ويلمـاينجوتون، نيـو كاسـتل , ديالوير افنيو 011 :العنوان 
 . ، الواليات املتحدة االمريكية15011, كونتي

Address: 800 Delaware Avenue, City of Wilmaington, New 
Castle County, 19801, USA.  

احملامي بال ل كما ل ،محمد عابدين، رام اهلل، برج رام : عنوان التبليغ 
  3ط/ اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  379  )  
 

  Trade Mark No.: 26924  16514 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

التلفزيونات، وأهرطة الفيديو، وأجهزة الصوت : من اجل 
ومكبرات الصوت ومشغالت األقراص املدمجة، وأهرطة الراديو ، 

 ( 5)وجميع البضائع الورادة بالصنف 

In Respect of: Televisions, video tapes, sound apparatus, 
loudspeakers, compact disc players, radio tapes; All 
include in class (9)  

  .In the name of: NK GLOBAL LLC . ان كي جلوبا ل إ ل إ ل سي: بأسم 

سـيتي ويلمـاينجوتون، نيـو كاسـتل , ديالوير افنيو 011 :العنوان 
 . ، الواليات املتحدة االمريكية15011, كونتي

Address: 800 Delaware Avenue, City of Wilmaington, New 
Castle County, 19801, USA.  

احملامي بال ل كما ل ،محمد عابدين، رام اهلل، برج رام : عنوان التبليغ 
  3ط/ اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  380  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26925  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز : ن اجل م
،التابيكو والساغو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، 
اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل 
االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلرد ل، اخلل والصلصات 

 البهارات، الثلج  ، البهارات،(التوابل)

In Respect of: coffe,tea,cocoa and artificial coffe, rice, 
tapioca and sago,flour and preparations made from 
cereals, bread,pastry and confectionery ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder,salt, mustard,vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  
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 In the name of: Sharekat Zadona lal tasnee al ziraee م .خ.هركة زادنا للتصنيع الزراعي م: بأسم 
M.K.M  

  Address: Ramallah/ Al mantiqa al sinaeyeh/ ishbelyah رام اهلل املنطقة الصناعية  :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 

 

 (  381  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26926  16516 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز : من اجل 
املصنوعة من احلبوب،  ،التابيكو والساغو، الدقيق واملستحضرات

اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل 
االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلرد ل، اخلل والصلصات 

 ، البهارات، البهارات، الثلج (التوابل)

In Respect of: ا coffe,tea,cocoa and artificial coffe, rice, 
tapioca and sago,flour and preparations made from 
cereals, bread,pastry and confectionery ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder,salt, mustard,vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  

 In the name of: Sharekat Sinokrot lal mantojat al م .خ.هركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م: بأسم 
ghithaeyeh M.K.M  

  Address: Ramallah/ Al mantiqa al sinaeyeh/ ishbelyah رام اهلل املنطقة الصناعية  :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 

 

 (  382  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26928  16510 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز : من اجل 
،التابيكو والساغو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، 
 اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل

In Respect of: coffe,tea,cocoa and artificial coffe, rice, 
tapioca and sago,flour and preparations made from 
cereals, bread,pastry and confectionery ices, honey, 
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االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلرد ل، اخلل والصلصات 
 ، البهارات، البهارات، الثلج (التوابل)

treacle, yeast, baking-powder,salt, mustard,vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  

 In the name of: Sharekat Sinokrot lal mantojat al م .خ.هركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م: بأسم 
ghithaeyeh M.K.M  

  Address: Ramallah/ Al mantiqa al sinaeyeh/ ishbelyah رام اهلل املنطقة الصناعية  :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 مبعز ل عن العالمة  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

   

 

 (  383  )  
 

  Trade Mark No.: 26929  16515 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  

  In the name of: Sadaf Investment Co هركة صدف لالستثمار : بأسم 

  Address: Galarya Center -Nablus نابلس -عمارة جاليريا سنتر  :العنوان 

. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص-هركة فراس : عنوان التبليغ 
260  

Address for Services :   

 

 (  384  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26930  16531 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 13/05/2015  13/15/1115: التاري  

خدمات الدعاية واعإعالن والتسويق وخدمات االستيراد : من اجل 
والتصدير وجتارة التجزئة وخدمات استشارات وإدارة األعما ل 

 مات أبحا  السوق وخد

In Respect of: Advertising, marketing, import and export 
services, retail, consulting services, business 
management and market research services.  
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  .In the name of: Future International Trading Co. Ltd هركة املستقبل العاملية للتجارة : بأسم 

  Address: Sweifieh, Hamra Street هارع احلمرا , الصويفية :العنوان 

   : Address for Services  260. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 

 

 (  385  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26936  16536 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  14/15/1115: التاري  

السجائر والسيجار والسيجار الصغير والتبغ : من اجل 
املستخدم في لف السجائر بشكل هخصي وتبغ الغليون 

 . ومنتجات التبغ

In Respect of: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own 
tobacco, pipe tobacco and tobacco products.  

  In the name of: Dunhill Tobacco of London Limited هل توباكو أوف لندن مليتد دان: بأسم 

بي جي، 1ار 1متبل بليس، لندن دبليو سي 4غلوب هاوس،  :العنوان 
 اململكة املتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom  

رام ,24ب .جا هحادة، محامون، صعزيز وفؤاد ور: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 (  386  )  

 
  Trade Mark No.: 26937  16532 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  14/15/1115: التاري  

 In Respect of: Wholesale and retail related to all kinds ofالبيع باجلملة واملفرق جلميع انواع الطعام واللحوم : من اجل 
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والسمك والدواجن، الفواكه واخلضار احملفوظة واجملمدة واجملففة 
ن واملطبوخة، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهو

املعدة لالكل وزيوت اخلضار، االطعمة اجملمدة واملثلجة، البيع 
باجلملة واملفرق لكل ما يتعلق بالقهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والقهوة املصنعة، الطحني واملستحضرات املصنوعة من 
احلبوب واخلبز واملعجنات واحللوى، العسل والدبس، اخلميرة وبودرة 

، البهارات، )التوابل(رد ل، اخلل والصالصات اخلبيز، امللح واخل
املكسرات، الفواكه واخلضار اجملففة، طعام احليوانات، املشروبات 
واملشروبات اخلفيفة، البيع باجلملة واملرفق لكل ما يتعلق 
باملنظفات والصابون ومستحضرات التجميل واالدوات املنزلية 

 . والقرطاسية واالدوات الكهربائية

food, meat, fish, poultry; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; eggs, milk, milk products; 
edible oils and fats, vegetable oils; frozen and refrigerated 
foodstuffs; wholesale and retail related to coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; nuts; fresh fruits 
and vegetables; foodstuffs for animals; drinks and 
beverages; wholesale and retail related to detergents, 
soaps, cosmetics, home utensils, stationery, and electric 
machines.  

  .In the name of: Arab Palestinian Shopping Center P.l.C . م.ع.الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق م: بأسم 

  Address: P.O. Box 4185, Al-Bireh, Palestine ، البيرة، فلسطني 4105ب .ص :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  387  )  
 

  Trade Mark No.: 26938  16530 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

 In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah هركة عياد لتجارة الالبسه اجلاهزه العاديه العامة : بأسم 
al aadyah al a'amah  

  Address: nablus - share' hefa awal dakhlet al maajen او ل دخلة املعاجني  -هارع حيفا  -نابلس  :العنوان 

 Address for Services :  nablus - share' hefa awal dakhlet او ل دخلة املعاجني  -هارع حيفا  -نابلس : عنوان التبليغ 
al maajen  

 

 (  388  )  
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  Trade Mark No.: 26939  16535 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: Confectionery lozenges confectionery pasty حلويات ، قطع حلوى ، معجنات : من اجل 

  In the name of: Wael jafar hasan saleh جعفر حسن صالح وائل : بأسم 

  Address: Ramallah wa al berih; bearziat رام اهلل والبيرة ، بيرزيت  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah wa al berih; bearziat رام اهلل والبيرة ، بيرزيت : عنوان التبليغ 

اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  389  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26940  16541 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: thyme my extra زعتر بلدي اكسترا : من اجل 

 In the name of: Sharekat snabel al naser llsenaeh wa al هركة سنابل النصر للصناعة والتسويق : بأسم 
tasweq  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

  1555243501: هارع ابو بكر جوا ل رقم  -جنني : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   222  
  

 

 (  390  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26941  16541 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: blak cumin قزحة مطحونة : من اجل 

 In the name of: Sharekat snabel al naser llsenaeh wa al هركة سنابل النصر للصناعة والتسويق : بأسم 
tasweq  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1555243501: هارع ابو بكر جوا ل رقم  -جنني : ن التبليغ عنوا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  391  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26942  16541 :رقم العالمة التجارية 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: freqah baladyh فريكة بلدية : من اجل 

 In the name of: Sharekat snabel al naser llsenaeh wa al هركة سنابل النصر للصناعة والتسويق : بأسم 
tasweq  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1555243501: هارع ابو بكر جوا ل رقم  -جنني : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 ام مبعز ل عن العالمة االستخدام الع
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 (  392  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26944  16544 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: zahter snabel al naser زعتر بلدي اكسترا : من اجل 

 In the name of: Sharekat snabel al naser llsenaeh wa al والتسويق  هركة سنابل النصر للصناعة: بأسم 
tasweq  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1555243501: هارع ابو بكر جوا ل رقم  -جنني : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات  باستخدام

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  393  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26945  16545 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: freekeh snabel al naser فريكة سنابل النصر : من اجل 

 In the name of: Sharekat snabel al naser llsenaeh wa al هركة سنابل النصر للصناعة والتسويق : بأسم 
tasweq  

  Address: jenin جنني  :العنوان 

   : Address for Services  1555243501: هارع ابو بكر جوا ل رقم  -جنني : عنوان التبليغ 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   224  
  

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  394  )  

 
  Trade Mark No.: 26946  16546 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

غير كحولية املشروبات ( اجلعة والبيرة السوداء ) البيرة : من اجل 
مبا في ذلك املياه الصاحلة للشرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية 

املشروبات غير الكحولية، مبا في ذلك والغازية؛ غيرها من 
رياضية؛ املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة واملشروبات ال

الفواكه واملشروبات والعصائر؛ العصائر واملركزات واملساحيق 
ذلك املياه املنكهة،  ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات، مبا في

املعدنية والغازية املياه واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة 
واملشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة والعصائر؛ املشروبات 

 . وعصائر الفاكهة

In Respect of: Beers, Beverages including drinking waters, 
flavored waters, mineral and aerated waters; other non-
alcoholic beverages, including soft drinks, energy drinks 
and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, 
concentrates, powders and other preparations for making 
beverages, including flavored waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and juices; vegetable drinks and juices.  

 In the name of: Shareket Birzet Lil Mashrobat W Al . هركة بيرزيت للمشروبات والتسويق: بأسم 
Tasoyq.  

 Address: Palestine – Ramallah – Birzet – the Industrial . املنطقة الصناعية –بيرزيت  –رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 
area  

، اتقان للخدمات االستشارية، احملامي بال ل كما ل : عنوان التبليغ 
  3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  395  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26947  16542 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  
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إدارة وتوجيه األعما ل وتفعيل خدمات الدعاية واالعالن و: من اجل 
 . النشاط املكتبي

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.  

 In the name of: Shareket Birzet Lil Mashrobat W Al . هركة بيرزيت للمشروبات والتسويق: بأسم 
Tasoyq.  

 Address: Palestine – Ramallah – Birzet – the Industrial . املنطقة الصناعية –بيرزيت  –رام اهلل  – فلسطني :العنوان 
area  

احملامي بال ل كما ل ، اتقان للخدمات االستشارية، : عنوان التبليغ 
  3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري

Address for Services :   

 

 (  396  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26948  16540 :م العالمة التجارية رق

  In Class: 33  33 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

املشروبات الكحولية ، البيرا، املشروبات الكحولية : من اجل 
الساخنة واخمللوطة، وتشمل املشروبات الكحولية املزودة للطاقة، 

احملتوية على احلليب ،  النبيذ املسخن واملشروبات اخمللوطة
املشروبات الكحولية املصنوعة من الشعير ، الليكير املصنوع 
من الشعير ، النبيذ ، املشروبات الروحية والليكير، املستحضرات 
الكحولية لصناعة املشروبات ، املشروبات الروحية او مشروبات 

 . النبيذ املركز واملشهيات ، املشروبات احملتوية على النبيذ

In Respect of: Alcoholic beverages, beers, hot and mixed 
alcoholic drinks, including alcoholic energy drinks, mulled 
wine and mixed drinks containing milk; alcoholic malt 
beverages, malt liquor; wines , spirits and liqueurs; 
alcoholic preparations for making beverages; spirit or 
wine- based cocktails and cocktails and aperitifs; 
beverages containing wine.  

 In the name of: Shareket Birzet Lil Mashrobat W Al . هركة بيرزيت للمشروبات والتسويق: بأسم 
Tasoyq.  

 Address: Palestine – Ramallah – Birzet – the Industrial . املنطقة الصناعية –بيرزيت  –رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 
area  

، اتقان للخدمات االستشارية، احملامي بال ل كما ل : عنوان التبليغ 
  3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري

Address for Services :   

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   226  
  

 

 (  397  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26951  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

 –الداجنة وطيور الصيداللحوم واألسماو والطيور : من اجل 
الفواكه  -اللحوم احملفوظة واملعلبة –مستخرجات اللحوم

 –اجليالتني واملربيات –واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -األغذية احملفوظة واخمللالت

جبنة وحليب مجفف وهحوم صاحلة  –(وسمنة حيواني
 –زبدة نباتية –يوت مهدرجة صاحلة للتغذيةز –الزيوت -للتغذية
 . مارغرين

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

التركيه الفلسطينيه للصناعات الغذائيه الشركه : بأسم 
 اخلصوصيه احملدوده 

In the name of: alshareka alturkay lesnaat algdaaya 
almosahma alkhososya almahdoda  

  Address: tulkarm-zita  15166214-زيتا طولكرم :العنوان 

Address for Services  15166214-زيتا طولكرم: عنوان التبليغ  :   tulkarm-zita  

 

 (  398  )  
 

  Trade Mark No.: 26952  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 33  33 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: Alcoholic beverages (except beers) ( بإستثناء اجلعة)املشروبات الكحولية : من اجل 

  In the name of: Raynal & Cie نا ل آند ساي راي: بأسم 

  Address: 2 place Jean Monnet, Cognac 16100, France ، فرنسا  16111بليس جني مونيت ، كوغناو  1 :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  399  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26953  16553 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

عدا ما كان منها ) االت وعدد الية ، محركات وكائن : من اجل 
عدا ما كان )، قارنات الية وعناصر نقل احلركة ( للمركبات البرية

، ( ما يدار باليد عدا)، معدات زراعية ( منها للمركبات البرية
 أجهزة تفقيس البيض ، االت بيع اتوماتية 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs automatic vending machines  

هركة القدس العصرية خلدمات املصاعد واالدراج : بأسم 
 الكهربائية 

In the name of: sharekat Alquds AL Asria IKhadamat 
almasaaed WL Adraj Alkhrubaeyeh  

  CGC  Address: Ramallah alberieh mdaen street bnayt CGCرام اهلل البيرة هارع املدائن بناية  :العنوان 

 CGC  Address for Services :  Ramallah alberieh mdaen streetرام اهلل البيرة هارع املدائن بناية : عنوان التبليغ 
bnayt CGC  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
ات والرسومات الوصفية واألرقام ذات باستخدام الكلمات والعبار

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  400  )  
 

  Trade Mark No.: 26954  16554 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

تفعيل خدمات الدعاية واالعالن وإدارة توجيه األعما ل و: من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; business administration; 
business administration; office functions  
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هركة القدس العصرية خلدمات املصاعد واالدراج : بأسم 
 الكهربائية 

In the name of: sharekat Alquds AL Asria IKhadamat 
almasaaed WL Adraj Alkhrubaeyeh  

  CGC  Address: Ramallah alberieh mdaen street bnayt CGCرام اهلل البيرة هارع املدائن بناية  :العنوان 

 CGC  Address for Services :  Ramallah alberieh mdaen streetرام اهلل البيرة هارع املدائن بناية : عنوان التبليغ 
bnayt CGC  

اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  401  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26955  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

حقائب ظهر؛ حقائب تسوق؛ حقائب سفر؛ حقائب : من اجل 
املتسلقني؛ محافظ للوثائق؛ حقائب الشاطئ؛ صناديق الثياب 

؛ حقائب سفر؛ محافظ جيب؛ حقائب مدرسية؛ ِعصي [أمتعة]
خيزران ؛ مظالت؛ حقائب اليد؛ أجربه املؤن للجنود؛ حافظات 

تعبئة؛ جلد ؛ أغلفة من اجللد لل[منتجات جلدية]للمفاتيح 
؛ سيور [مصنوعات جلدية]ُمقلَّد؛ هرائط جلدية؛ أطقم سفر 

 . للسروج

In Respect of: Backpacks; shopping bags; travelling bags; 
bags for climbers ; briefcases; beach bags; trunks 
(luggage); valises; pocket wallets; school bags; canes; 
umbrellas; handbags; haversacks; key cases 
(leatherware); envelopes, of leather, for packaging; 
imitation leather; leather straps; travelling sets 
(leatherware); harness straps.  

 In the name of: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد : بأسم 
PRODUCTS CO., LTD  

دونغبــاو اندســتريا ل دســيتريكت، دونغهــاي ســتريت،  :العنــوان 
فينغزي دسيتريكت، كوانزهو سيتي، فوجيان بروفينس، جمهورية 

 الصني الشعبية 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI 
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

   : Address for Services فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 

 

 (  402  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26956  16556 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

؛ [مالبس]رسي رياضي؛ سترات قمصان ؛ بنطلونات ؛ ج: من اجل 
مالبس مقاومة للماء؛ ثياب السباحة؛ أحذية ؛ أحذية رياضية؛ 
ألبسة قدم؛ أحذية ذات رقبة؛ أحذية الشاطئ؛ أحذية ذات رقبة 

؛ (ُطرح)لكرة القدم؛ قبعات؛ جوارب؛ أوهحة قصيرة رقيقة 
؛ قمصان قصيرة [مالبس]؛ مالبس املواليد [مالبس]األحزمة 
 [. مالبس]؛ مالبس رياضية؛ قفازات [يرتتي ه]األكمام 

In Respect of: Shirts; trousers; sports jerseys; jackets 
(clothing); waterproof clothing; swimsuits; shoes; sports 
shoes; footwear; boots; beach shoes; football boots; hats; 
hosiery; mantillas; belts (clothing); layettes (clothing) ; tee-
shirts; clothing for gymnastics; gloves (clothing).  

 In the name of: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد : بأسم 
PRODUCTS CO., LTD  

دونغبــاو اندســتريا ل دســيتريكت، دونغهــاي ســتريت،  :العنــوان 
ت، كوانزهو سيتي، فوجيان بروفينس، جمهورية فينغزي دسيتريك
 الصني الشعبية 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI 
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

Address for Services فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ  :    

 

 (  403  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26957  16552 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

أحذية السير على الثلج؛ زالجات ذات عجالت ؛ أدوات : من اجل 
؛ آالت للتمرينات [أدوات رياضية]حلماية ُمقدم الساق 

ت لأللعاب؛ أجهزة بناء األجسام ؛ قفازات مالكمة؛ البدنية؛كرا
؛ أحزمة للسباحة ؛ ُلعب [أدوات رياضية]أحزمة لرفع األثقا ل 

أطفا ل؛ مضارب لأللعاب؛ ِهباو األلعاب الرياضية؛ واقيات للرُكب 
أجزاء من املالبس ]؛ مواد تبطني للحماية [أدوات رياضية]

؛ واقيات املرفق ؛ قفازات لأللعاب؛ عدة صيد السمك[الرياضية
 [. أدوات رياضية]

In Respect of: Snowshoes; roller skates; shin guards 
(sports articles); machines for physical exercises; balls for 
games; body-building apparatus; boxing gloves; weight 
lifting belts (sports articles); swimming belts; toys; bats for 
games; nets for sports; knee guards (sports articles); 
protective paddings (parts of sports suits); gloves for 
games; fishing tackle; elbow guards (sports articles).  

 In the name of: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد : بأسم 
PRODUCTS CO., LTD  

دونغبــاو اندســتريا ل دســيتريكت، دونغهــاي ســتريت،  :العنــوان 
فينغزي دسيتريكت، كوانزهو سيتي، فوجيان بروفينس، جمهورية 

 الصني الشعبية 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI 
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

   : Address for Services فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 
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 (  404  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26958  16550 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

ب ظهر؛ حقائب تسوق؛ حقائب سفر؛ حقائب حقائ: من اجل 
املتسلقني؛ محافظ للوثائق؛ حقائب الشاطئ؛ صناديق الثياب 

؛ حقائب سفر؛ محافظ جيب؛ حقائب مدرسية؛ ِعصي [أمتعة]
خيزران ؛ مظالت؛ حقائب اليد؛ أجربه املؤن للجنود؛ حافظات 

؛ أغلفة من اجللد للتعبئة؛ جلد [منتجات جلدية]للمفاتيح 
؛ سيور [مصنوعات جلدية]هرائط جلدية؛ أطقم سفر  ُمقلَّد؛

 . للسروج

In Respect of: Backpacks; shopping bags; travelling bags; 
bags for climbers ; briefcases; beach bags; trunks 
(luggage); valises; pocket wallets; school bags; canes; 
umbrellas; handbags; haversacks; key cases 
(leatherware); envelopes, of leather, for packaging; 
imitation leather; leather straps; travelling sets 
(leatherware); harness straps.  

 In the name of: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد : بأسم 
PRODUCTS CO., LTD  

دونغبــاو اندســتريا ل دســيتريكت، دونغهــاي ســتريت،  :العنــوان 
فينغزي دسيتريكت، كوانزهو سيتي، فوجيان بروفينس، جمهورية 

 الصني الشعبية 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI 
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

   : Address for Services فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 

 

   (415  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26959  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

؛ أدوات  أحذية السير على الثلج؛ زالجات ذات عجالت: من اجل 
؛ آالت للتمرينات [أدوات رياضية]حلماية ُمقدم الساق 

البدنية؛كرات لأللعاب؛ أجهزة بناء األجسام ؛ قفازات مالكمة؛ 
؛ أحزمة للسباحة ؛ ُلعب [أدوات رياضية]أحزمة لرفع األثقا ل 

أطفا ل؛ مضارب لأللعاب؛ ِهباو األلعاب الرياضية؛ واقيات للرُكب 
أجزاء من املالبس ]طني للحماية ؛ مواد تب[أدوات رياضية]

؛ قفازات لأللعاب؛ عدة صيد السمك؛ واقيات املرفق [الرياضية

In Respect of: Snowshoes; roller skates; shin guards 
(sports articles); machines for physical exercises; balls for 
games; body-building apparatus; boxing gloves; weight 
lifting belts (sports articles); swimming belts; toys; bats for 
games; nets for sports; knee guards (sports articles); 
protective paddings (parts of sports suits); gloves for 
games; fishing tackle; elbow guards (sports articles).  
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 [. أدوات رياضية]

 In the name of: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS وجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد ف: بأسم 
PRODUCTS CO., LTD  

دونغبــاو اندســتريا ل دســيتريكت، دونغهــاي ســتريت،  :العنــوان 
فينغزي دسيتريكت، كوانزهو سيتي، فوجيان بروفينس، جمهورية 

 الصني الشعبية 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI 
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

   : Address for Services فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 

 

 (  406  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26960  16561 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 18/05/2015  10/15/1115: التاري  

لفاعات طويلة للرقبة؛ هاالت؛ ربطات عنق؛ أوهحة : من اجل 
؛ (وهاح نسوى طويل األطراف)؛ أرواب من الفراء؛ بلرين (كوفيات)

؛ عمائم؛ ربطات عنق (ُطرح)؛ أوهحة قصيرة رقيقة [مالبس]براقع 
َّعة  للزينة  عريضة الطرف؛ مناديل ُمرب

In Respect of: Boas (necklets); shawls; neckties; scarfs; 
fur stoles; pelerines; veils (clothing); mantillas; turbans; 
ascots; pocket squares.  

 In the name of: MAROON (NANJING) IMPORT & EXPORT ، ليمتد .امبورت اند اكسبورت ترايدينغ كو( ناجنينغ) مارون : بأسم 
TRADING CO., LTD.  

، كينغزهو غاردن، اوملبيك سـنترا ل 15، بيلدينغ 1111روم  :العنوان 
كسينغلونغ اس تي، جيانيي ديستريكت، ناجنينغ،  160نيو سيتي، 

 جيانغسو بروفينس، الصني 

Address: ROOM 1102, BUILDING 29, QINGZHU GARDEN, 
OLYMPIC CENTRAL NEW CITY,168 XINGLONG ST, 
JIANYE DISTRICT, NANJING, JIANGSU PROVINCE, 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA  

   : Address for Services نابلس  -طمون: عنوان التبليغ 

 

 (  407  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26963  16563 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  
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النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا : من اجل 
والساغو والنب االصطناعي ، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، عسل النحل 
والعسل االسود ، اخلميرة ومسحوق اخلبيز ، امللح واخلرد ل واخلل 

 . ، التوابل ، البهارات ، الثلج  والصلصة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat unifood liltijarah waltawzee هركة يونيفود للتجارة والتوزيع مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahama khososya  

  Address: Ramallah wa albireh - Ramallah رام اهلل والبيرة را م اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah wa albireh - Ramallah رام اهلل والبيرة را م اهلل  :عنوان التبليغ 

 

 (  408  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26964  16564 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

واالرز والتابيوكا النب والشاي والكاكاو والسكر : من اجل 
والساغو والنب االصطناعي ، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، عسل النحل 
والعسل االسود ، اخلميرة ومسحوق اخلبيز ، امللح واخلرد ل واخلل 

 . والصلصة ، التوابل ، البهارات ، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat unifood liltijarah waltawzee فود للتجارة والتوزيع مساهمة خصوصية هركة يوني: بأسم 
mosahama khososya  

  Address: Ramallah wa albireh رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah wa albireh رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 

 (  409  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26965  16565 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 
الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة

اخلميرة  –اخلبز والكعك والفطائر واحللويات –صنوعة من احلبوبامل
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –ومسحوق اخلبيز

عسل النحل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلل –التوابل –الفلفل –اخلرد ل –على امللح -والعسل األسود

حبوب  –الشوكوالته واملغطسات والبسكويت -الصلصة
مصاص  –الراحة –العلكة –السكاكر -هوكوالته ملبسة

 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –األطفا ل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat unifood liltijarah waltawzee هركة يونيفود للتجارة والتوزيع مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahama khososya  

  Address: Ramallah wa albireh رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah wa albireh رام اهلل والبيرة رام اهلل: عنوان التبليغ 

 

 (  410  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26967  16562 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

  In Respect of: women diapers الفوط الصحية الستاتية : من اجل 

 In the name of: al sharika al rubaeah lltigara wa al sinaa الشركة الرباعية للتجارة والصناعة واملقاوالت العامة : بأسم 
wa al mukawatat al ammah  

  Address: al khalil wad al hareeh اخلليل واد الهرية بجانب صالة السفير  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil wad al hareeh اخلليل واد الهرية بجانب صالة السفير : عنوان التبليغ 

 (  411  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26968  16560 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 
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  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

. اللحوم واألسماو والدواجن ودواجن الصيد: من اجل 
. كروكويتيس(. اضافة الطعام)تشاركوتيري. مستخرجات اللحوم

احملفوظة، والفواكه اجملمدة . القشريات الغير حية. الكافيار
لب الفاكهة والفاكهة . واجملففة واملطبوخة والفطر واخلضروات

جملهزة؛ املشروم، والسلطة،سلطات اخلضروات، املكسرات ا
معلبات اللحوم واألسماو واخلضروات والفواكه، املربيات، مربى 

. الهالم لألغذية(. فاكهة مطبوخة بالسكر)البرتقا ل، كومبوت 
. حبوب اللقاح املعدة للمواد الغذائية. جيالتني لألغذية

فو ل الصويا احملفوظة، . مستخرجات األعشاب البحرية لألغذية
بروتني لالستهالو البشري، كونسومي،احلساء، ال. من أجل الغذاء

البيض، احلليب، اللنب الزبادي واحلليب . عصائر خضراوات الطب 
منتجات )اجملفف والزبدة والزبدة املنكهة،السمن والقشدة 

، الزبادي واحللويات باحلليب، حلوى الكرميات واملشروبات (األلبان
واجلنب املميز، اجلنب املذاب الزبادي، واجلنب، واجلبنة املنشورة، احلليب 

واملشروبات احلليب، احلليب الغالب، حليب الصويا وزيوت الطعام 
 . والدهون، واألطباق اجملهزة على أساس ما سبق من املنتجات

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; 
Charcuterie; Croquettes; Caviar; Crustaceans, not live; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, mushrooms 
and vegetables; Fruit pulp and fruit salads, Vegetable 
salads, Nuts prepared; Agaric, Preserves of meat, fish, 
vegetables and fruits, Jams, marmalade, compotes; 
Jellies for food; Gelatine for food; Pollen prepared as 
foodstuff; Seaweed extracts for food; Soya beans, 
preserved, for food; Protein for human consumption, 
Consommes, soups; Vegetable juices for cooking; Eggs, 
Milk, Fermented milk, milk powder, butter, flavored butter, 
margarine, cream (milk products), Yo ghurts , Milk-based 
desserts, Dessert creams, Yogurt drinks, cheese, Cheese 
spreads, Milk and cheese specialities, melt cheese, milk 
beverages, milk predominating, Soya milk, Edible oils and 
fats, Cooked dishes based on the aforesaid products.  

  .In the name of: B.S.A . أيه. أس. بي : بأسم 

سوســيتيه انــونيمي اه ديريكتــوري ايــت قنســيل دي  :العنــوان 
تور ماين مونتبامسي  -افينوي دي ماين  33( اس ايه )سورفيالنس 

 . ، فرنسا25115باريس 

Address: Societe Anonyme a Directoire et Conseil de 
Surveillance (SA) 33 Avenue du Maine- Tour Maine 
Montparnasse Paris 75015 ,France .  

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  412  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26969  16565 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :ف في الصن

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

الشاي والكاكاو والشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ : من اجل 
الشوكالتة السائلة؛ السكر؛ احملليات الطبيعية؛ اجللوكوز 

سميد؛ الطحني , املعكرونة, لألغذية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو
؛ اخلبز، املعجنات، [منتجات احلبوب]مستحضرات احلبوب؛ رقائق 

والكعك، والكعك، والفطائر، الفطائر، فطائر؛ دقيق الصويا؛ 
احللويات؛ الذرة الصفراء املركزة الصاحلة لألكل؛ العسل؛ عصائر 
بلون الذهبي؛ جيلي فاخر لالستهالو البشري، ليس لألغراض 
الطبية؛ اليانسون؛ جنمة اليانسون؛هعير مستخرج؛ املواد 

نكهة، عدا الزيوت العطرية؛ املستحضرات العطرية لألغذية؛ امل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; 
Charcuterie; Croquettes; Caviar; Crustaceans, not live; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, mushrooms 
and vegetables; Fruit pulp and fruit salads, Tea, cocoa, 
chocolate; chocolate products; infusions, not medicinal; 
sugar; Natural sweeteners; glucose for food; Rice; 
Tapioca and sago, pasta, semolina; Flour and 
preparations made from cereals; Chips [cereal products]; 
Bread, pastry, cakes, buns, pancakes, tarts, pies; Soya 
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؛ متبل (التوابل)اخلميرة، مسحوق اخلبز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ صلصة اخلل، 
للسلطة؛ صلصة الطماطم؛ املايونيز، والتوابل، ادوات طب  املواد 

؛ التوابل؛ اعشاب منزلية، [بهار]الغذائية؛ األعشاب البحرية 
؛ اجلليد للمرطبات؛ الشطائر؛ [التوابل]مستحضرات احلفاظ على 

البيتزا؛ الوجبات اخلفيفة املعتمدة على األرز في الغذاء؛ اقراص 
خبز ربيعية؛ سوهي؛ والتبولة؛ رقائق غذائية؛ التاكو؛ رقائق 
ً إلى  اللحوم، لالستخدام املنزلي؛ األطباق املطبوخة استنادا

 . املنتجات املذكورة أعاله

flour; confectionery; popcorn; edible ices; honey; Golden 
syrup; royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; Aniseed; star aniseed; Malt extract for food; 
Flavorings, other than essential oils; Aromatic 
preparations for food; Yeast, baking-powder; Salt; 
Mustard; Vinegar, sauces (condiments); dressings for 
salad; tomato ketchup; mayonnaise, Seasonings, 
Thickening agents for cooking foodstuffs; Seaweed [ 
condiment]; spices; garden herbs, preserved [seasonings]; 
Ice for refreshment; Sandwiches; pizzas; Rice-based 
snack food; Spring rolls; sushi’s; Tabbouleh; tortillas; 
tacos; Meat tenderizers, for household purposes; Cooked 
dishes based on the aforesaid products.products.  

  .In the name of: B.S.A . أيه. أس. بي : بأسم 

سوســيتيه انــونيمي اه ديريكتــوري ايــت قنســيل دي  :العنــوان 
تور ماين مونتبامسي  -افينوي دي ماين  33( اس ايه )سورفيالنس 

 . ، فرنسا25115باريس 

Address: Societe Anonyme a Directoire et Conseil de 
Surveillance (SA) 33 Avenue du Maine- Tour Maine 
Montparnasse Paris 75015 ,France .  

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  413  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26970  16521 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

ملشروبات غير املياه املعدنية والغازية وغيرها من ا: من اجل 
( الشعير)الكحولية ما عدا البيرة، هراب من نوع اجلعة
؛ (البيرة)واملشروبات مصل اللنب ما عدا البيرة، البيرة وبورتر 

املشروبات غير الكحولية املصنوعة اختياريا مع احلليب ما عدا 
. ميوناديس. ؛ مشروبات متساوي التوتر(البيرة)البيرة، البيرة وبورتر 

. عصير الطماطم. فاكهة وعصائر الفاكهةمشروبات ال
. مستحضرات للمشروبات. املشروبات والعصائر النباتية
ما عدا تلك التي تقوم على )مستحضرات لصنع املشروبات 

؛ أقراص (الشاي أو القهوة أو الكاكاو واملشروبات احلليب
زيوت عطرية لالستخدام . ومساحيق فوارة للمشروبات الغازية

 . مستحضرات لصنع املواد املعطرة واحملالة. اتفي صنع املشروب

In Respect of: Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages except beers, ale and porter (beers), 
whey beverages except beers, ale and porter (beer); Non-
alcoholic drinks optionally made with milk except beers, 
ale and porter (beer); Isotonic beverages; Lemonades; Fruit 
beverages and fruit juices; tomato juices; Vegetable drinks 
and juices; Syrups for beverages; Preparations for making 
beverages (except those based on tea, coffee or cocoa and 
milk beverages); Effervescent tablets and powders for 
drinks aerated; Essences for use in making beverages; 
Preparations for making liqueurs. Tea, cocoa, chocolate; 
chocolate products; infusions, not medicinal; sugar; Natural 
sweeteners; glucose for food; Rice; Tapioca and sago, 
pasta, semolina; Flour and preparations made from 
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cereals; Chips [cereal products]; Bread, pastry, cakes, 
buns, pancakes, tarts, pies; Soya flour; confectionery; 
popcorn; edible ices; honey; Golden syrup; royal jelly for 
human consumption, not for medical purposes; Aniseed; 
star aniseed; Malt extract for food; Flavorings, other than 
essential oils; Aromatic preparations for food; Yeast, 
baking-powder; Salt; Mustard; Vinegar, sauces 
(condiments); dressings for salad; tomato ketchup; 
mayonnaise, Seasonings, Thickening agents for cooking 
foodstuffs; Seaweed [ condiment]; spices; garden herbs, 
preserved [seasonings]; Ice for refreshment; Sandwiches; 
pizzas; Rice-based snack food; Spring rolls; sushi’s; 
Tabbouleh; tortillas; tacos; Meat tenderizers, for household 
purposes; Cooked dishes based on the aforesaid 
products.products.  

  .In the name of: B.S.A . أيه. أس. بي : بأسم 

سوســيتيه انــونيمي اه ديريكتــوري ايــت قنســيل دي  :العنـوان 
تـــور مـــاين  -افينـــوي دي مـــاين  33( اس ايـــه )ســـورفيالنس 

 . ، فرنسا25115مونتبامسي باريس 

Address: Societe Anonyme a Directoire et Conseil de 
Surveillance (SA) 33 Avenue du Maine- Tour Maine 
Montparnasse Paris 75015 ,France .  

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  414  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26971  16521 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :ف في الصن

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

  .In Respect of: Tires For Vehicles اطارات السيارات : من اجل 

إي جابان . ) سوميتومو روبير إندستريس ، ا ل تي دي : بأسم 
 كربوريشن 

In the name of: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. ( a Japan 
Corporation).  

كـو -تشـومي ، تشـو  -3تشو ، تشوو -واكينو هاما 5-6 :العنوان 
 . ، اليابان 1121-651أهي ، هيوغو  -كوبي 

Address: 6-9 ,Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe- 
shi, Hyogo 651-0072 Japan.  

صندوق بريد  6ط/ البيرة ، مركز البيرة التجاري : عنوان التبليغ 
(3663.)  

Address for Services :   
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 (  415  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26978  16520 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

والورنيش والالكيه، مواد الوقاية من ( البويات)الدهانات : من اجل 
اد التلوين، مواد تثبيت الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف، مو

األلوان، راتنجات طبيعية خام، معادن في هكل رقائق أو مسحوق 
 الستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعما ل الطباعة والفنانني 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists  

  In the name of: Al Taqaddom Paints Company LLC . م.م.هركة التقدم لصناعة الدهان ذ: بأسم 

  Address: P.O Box 533 Abu–Alanda 11592, Jordan االردن , 11551ابو علندا  533. ب.ص :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  416  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26979  16525 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

والورنيش والالكيه، مواد الوقاية من ( البويات)الدهانات :  من اجل
الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت 
األلوان، راتنجات طبيعية خام، معادن في هكل رقائق أو مسحوق 

 الستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعما ل الطباعة والفنانني 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists  

  In the name of: Al Taqaddom Paints Company LLC . م.م.هركة التقدم لصناعة الدهان ذ: بأسم 

  Address: P.O Box 533 Abu–Alanda 11592, Jordan االردن , 11551ابو علندا  533. ب.ص :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  417  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26980  16501 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

والورنيش والالكيه، مواد الوقاية من ( البويات)الدهانات : من اجل 
الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت 

مسحوق األلوان، راتنجات طبيعية خام، معادن في هكل رقائق أو 
 الستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعما ل الطباعة والفنانني 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists  

  In the name of: Al Taqaddom Paints Company LLC . م.م.هركة التقدم لصناعة الدهان ذ: بأسم 

  Address: P.O Box 533 Abu–Alanda 11592, Jordan االردن , 11551ابو علندا  533. ب.ص :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  418  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26982  16501 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

, االهرطة السمعية, التسجيالت السمعية والبصرية: من اجل 
دي , الديسكات املضغوطة, ديوديسكات الفي, اهرطة الفيديو

, في دي وبرامج الوسائط املتعددة املسجلة على سي دي روم
العاب التعليم , كلها في مجا ل املصلحة االنسانية العامة

ديسكات , االلكترونية على هكل برامج العاب لغايات التعليم
برامج االلعاب , ديسكات العاب الكمبيوتر, العاب الفيديو

مات الرنات والرسومات والرنات اخللفية والرنات نغ, االلكترونية
املتحركة ورنات الفيديو وخلفيات الشاهة املتحركة املنزلة عبر 

الوسائط الرقمية مبا فيها , االنترنت وقطع االتصا ل الالسلكي
كليبات الفيديو املسجلة والكليبات السمعية املسجلة 

صية والنصوص والرسومات احململة على الكمبيوترات الشخ
كلها في مجا ل , وقطع االتصا ل الالسلكي احملمولة باليد

 النظارات الشمسية , املصلحة االنسانية العامة

In Respect of: Pre-recorded audiovisual recordings, 
audiotapes, videotapes, video discs, compact discs, DVDs 
and multimedia software recorded on CD-ROM, all 
featuring subjects of general human interest; electronic 
learning games in the nature of electronic game software 
for educational purposes; video game discs; computer 
game discs; electronic game programs; downloadable 
ring tones, graphics, ring backs, animated ringers, video 
ringers and animated screensavers via the Internet and 
wireless devices; digital media, namely, downloadable 
pre-recorded video clips, pre-recorded audio clips, text 
and graphics held in electronic personal computers and 
handheld wireless devices, all featuring subjects of 
general human interest; sunglasses  
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  In the name of: Discovery Communications, LLC ا ل ا ل سي , ديسكافاري كوميونيكيشنز: بأسم 

, 11511ميريالند , سيلفر سبرينغ, وان ديسكافاري بليس :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 
20910, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 (  419  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26983  16503 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

خدمات االتصاالت مبا فيها نقل التسجيالت السمعية : من اجل 
والبصرية املتدفقة عبر االنترنت وهبكات الكوابل والشبكات 
, الالسلكية والستاليت او هبكات الوسائط املتعددة التفاعلية

نقل املعلومات , خدمات البث االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت
البث التلفزيوني , خدمات البث التلفزيوني, سمعية والبصريةال

اخلدمات االعالمية , البث التلفزيوني عبر الستاليت, عبر الكوابل
املتنقلة ذات طبيعة النقل االلكتروني للمحتوى االعالمي 

خدمات نقل , خدمات البث عبر االنترنت, خدمات البث, الترفيهي
ف احملادثة املباهرة والنشرات توفير غر, الفيديوهات على الطلب

االلكترونية لنقل الرسائل للمستخدين في مجا ل املصلحة 
 العامة 

In Respect of: Communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings 
via the Internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; audio and 
video broadcasting services over the Internet; 
transmission of information in the audio-visual field; 
television broadcasting services; cable television 
broadcasting; satellite television broadcasting; mobile 
media services in the nature of electronic transmission of 
entertainment media content; podcasting services; 
webcasting services; video-on-demand transmission 
services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest  

  In the name of: Discovery Communications, LLC ا ل ا ل سي , ديسكافاري كوميونيكيشنز: بأسم 

, 11511ميريالند , سيلفر سبرينغ, وان ديسكافاري بليس :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 
20910, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  420  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26984  16504 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

برامج الوسائط , مبا فيها, خدمات الترفيه والتعليم: من اجل 
املوزعة من خال ل , املتعددة املستمرة في مجا ل املصلحة العامة
توفير معلومات , طرق مختلفة ومناذج متعددة من وسائط النقل

ترفيهية متعلقة ببرامج التلفزيون املستمرة عبر هبكة 
انتاج برامج الوسائط , نانتاج برامج التلفزيو, كمبيوتر دولية

 املتعددة 

In Respect of: Entertainment and educational services, 
namely, ongoing multimedia programs in the field of 
general interest, distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; providing 
entertainment information regarding ongoing television 
programs via a global computer network; production of 
television programs; production of multimedia programs  

  In the name of: Discovery Communications, LLC ا ل ا ل سي , ديسكافاري كوميونيكيشنز: بأسم 

, 11511ميريالند , سيلفر سبرينغ, وان ديسكافاري بليس :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 
20910, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  421  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26985  16505 :ة رقم العالمة التجاري

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

مستحضرات التجميل وتشمل مستحضرات : من اجل 
التجميل الغراض التنحيف، كرميات سائلة الغراض جتميلية، 
كرميات الغراض جتميلية، زيوت عطرية الغراض جتميلية، 

 . مبوهات وكرميات الشعرالشا

In Respect of: Cosmetics, including cosmetic preparations 
for slimming purposes; Lotions for cosmetic purposes; 
creams for cosmetic purposes; essential oils for cosmetic 
purposes, shampoos and hair lotions, soaps.  

  .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltd . وبا ل هولدينغز مليتدهيماليا غل: بأسم 

، غراند كاميـان، كيـه 1161ب .اليزابيثن سكوير، ص 116 :العنوان 
 ، جزر كاميان 1111-1واي

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand 
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص :عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  422  )  
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  Trade Mark No.: 26986  16506 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

االدوية العشبية واملستحضرات الصيدلية : من اجل 
ستحضرات البيطرية ومواد احلمية الغذائية ومنتجات وامل

 . املكمالت الغذائية لالستعما ل الطبي

In Respect of: Herbal medicines, pharmaceutical 
preparations, Veterinary Preparations, dietetic 
substances, nutrition supplement products for medical 
use.  

  .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltd . لوبا ل هولدينغز مليتدهيماليا غ: بأسم 

، غراند كاميـان، كيـه 1161ب .اليزابيثن سكوير، ص 116 :العنوان 
 ، جزر كاميان 1111-1واي

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand 
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  423  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 26987  16502 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

  .In Respect of: Honey, coffee and tea . العسل والقهوة والشاي: من اجل 

  .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltd . هيماليا غلوبا ل هولدينغز مليتد: بأسم 

، غراند كاميـان، كيـه 1161ب .اليزابيثن سكوير، ص 116 :العنوان 
 ، جزر كاميان 1111-1واي

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand 
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  424  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26988  16500 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles.  

  In the name of: FINANSCONSULT EOOD فينانس كونسولت إيوود : بأسم 

  Address: Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria بلوفديف، بلغاريا  4111-ي جي، ب16هارع التزيكو  :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
رسومات الوصفية واألرقام ذات باستخدام الكلمات والعبارات وال

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

   (415  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26989  16505 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

 In Respect of: PROMOTION AND ADVERTISMENT الدعاية وخدمات االعالن : من اجل 
SERVICES  

  In the name of: A S C COMPANY FOR HOUSE WARE هركة ايه اس سي لالدوات املنزلية : بأسم 

  Address: HEBRON  1555550161اخلليل جبل الرحمة  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON  1555550161اخلليل جبل الرحمة : عنوان التبليغ 

 

 (  426  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26990  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 
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  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

جتارة قطع غيار املعدات االالت الثقيله وعدد اليه : من اجل 
 ومحرات ومكائن 

In Respect of: machines and machine tool motors  

  In the name of: tajseebal united company for trading هركة تاج سيبا ل املتحده لتجارة قطع معدات الثقيله  :بأسم 

  Address: tulkarm-0569777646  1565222646-الشارع الرئيسي-عالر-طولكرم :العنوان 

  Address for Services :  tulkarm-0569777646  1565222646-الشارع الرئيسي-عالر-طولكرم: عنوان التبليغ 

 

 (  427  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26991  16551 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

  In Respect of: PLASTIC PRODUCT USED IN HOUSEWARE مطرة بالستيكية مستخدمة في االدوات املنزلية : من اجل 

  In the name of: A S C COMPANY FOR HOUSE WARE هركة ايه اس سي لالدوات املنزلية : بأسم 

  Address: HEBRON  1555550161اخلليل جبل الرحمة  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON  1555550161اخلليل جبل الرحمة : عنوان التبليغ 

 

 (  428  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26992  16551 :ة رقم العالمة التجاري

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  15/15/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 
السكر؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, 
artificial coffee; Flour and preparations made from 
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؛ (فتو ل املغربيامل)؛ الكسكس (معكرونه)احلبوب؛ الباستا 
السميد؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ املثلجات واحللويات املثلجة؛ 

العداد ( التوابل)عسل النحل والعسل األسود؛ الصلصات 
 الكسكس؛ البهارات العداد الكسكس؛ الثلج 

cereals, Pasta, Couscous, Semolina, Bread, Pastry and 
confectionery, Ices; Honey, treacles; sauces (condiments) 
for the preparation of couscous; Spices for the preparation 
of couscous; Ice  

  In the name of: DARI COUSPATE داري كوسباط : بأسم 

 ,Address: Quartier Industriel Ezzahra, OULJA-SALE املغرب  -سال  -الوجلة  –احلي الصناعي الزهراء  :العنوان 
MOROCCO  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  429  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26994  16554 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 20/05/2015  11/15/1115: التاري  

إدارة األعما ل، والوظائف املكتبية، دعاية وإعالن، وكاالت : من اجل 
الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير املساحات 
االعالنية، املساعدة في ادراة االعما ل، لصق االعالنات، استشارات 

علومات واالخبار عن االعما ل، التحريات عن االعما ل املهنية، امل
االعما ل، استشارات في ادارة وتنظيم االعما ل، املساعدة في ادارة 
االعما ل، استشارات االعما ل، استشارات تنظيم االعما ل، ابحا  
االعما ل، االدارة التجارية لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة 

او الصناعية، عرض  باخرين، املساعدة في ادارة االعما ل التجارية
السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع 
املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، استشارات االعما ل 
املهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد املباهر، نشر مواد الدعاية 
واالعالن، توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم املعرض لغايات 

و دعائية، تنظيم عروض االزياء لغايات ترويجية، خدمات جتارية ا
النصح في ادارة االعما ل، استشارات ادارة هؤون املوظفني، 
التسويق، ابحا  التسويق، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او 
ترويج املبيعات، تنظيم االهتراو في الصحف لالخرين،تاجير 

الدعاية املباهرة على هبكات االالت واملعدات املكتبية، االعالن و
الكمبيوتر، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم املعارض لغايات 
جتارية او اعالنية، تنظيم املعارض التجارية لغايات جتارية او 
اعالنية، الدعاية واالعالن اخلارجي، توظيف االفراد، نس  الصور، 
 عرض السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة،
العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية واالعالن، الدعاية واالعالن، 
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير مواد 
الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة واالعالن، كتابة نصوص 
الدعاية واالعالن، املعاجلة االدارية لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، 

الن بالراديو، توظيف االفراد، خدمات نقل االعما ل، تأجير االع

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others, Commercial or industrial management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional 
business), Demonstration of goods, Direct mail 
advertising, Demonstration of advertising matter, 
Distribution of samples, Employment agencies, 
Exhibitions (Organization of) for commercial or 
advertising purposes, Fashion shows for promotional 
purposes (Organization of), Management (Advisory 
services for business), Management consultancy 
(Personnel), Marketing, Marketing research, Modeling for 
advertising or sales promotion, Newspaper subscriptions 
(Arranging) for others, Office machines and equipment 
rental, On-line advertising on a computer network, 
Opinion polling, Organization of exhibitions for 
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املساحات االعالنية، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 
االتصا ل، تأجير االت نس  الصور، تأجير االالت واملعدات املكتبية، 
تأجير مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحا  االعما ل، 

صا ل لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج عرض سلع على وسائل االت
، توزيع العينات، جتميع البيانات االحصائية، (لالخرين)املبيعات 

تنظيم االهتراو في لالخرين، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات 
الكمبيوتر، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 

تسويق تنظيم االهتراو بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات ال
عبر الهاتف، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، الدعاية واالعالن عبر 
التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم املعارض 
التجارية لغايات جتارية او اعالنية، حتديث مواد الدعاية واالعالن، 

 . كتابة نصوص الدعاية واالعالن

commercial or advertising purposes, Organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying 
services, Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes, Public relations, Publication of 
publicity texts, publicity, publicity agencies, publicity 
columns preparation, publicity material rental, publicity 
texts (publication of), publicity texts (Writing of), purchase 
orders (Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), Relocation 
services for businesses, Rental of advertising space, 
Rental of advertising time on communication media, 
Rental of photocopying machines, Rental (Office 
machines and equipment), Rental (publicity material), 
Reproduction (Document), Research (Business), Retail 
purposes (Presentation of goods on communication 
media, for), Sales promotion for others, Samples 
(Distribution of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for others, 
Subscriptions (Arranging newspaper) for others, 
Systemization of information into computer databases, 
Telecommunication services (Arranging subscriptions to) 
for others, Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of publicity), Trade 
fairs (Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Updating of advertising material, Writing of 
publicity texts.  

  .In the name of: Eslam Hasheem Mohammad Herbawe . اسالم هاهم محمد حرباوي: بأسم 

  Address: Palestine – Ramallah رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  430  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26995  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 26  16 :في الصنف 

  Date: 20/05/2015  11/15/1115: التاري  

اخملرمات واملطرزات واالهرطة واجلدائل ، االزرار والكالبات : من اجل 
 . والعراوي والدبابيس واالبر والزهور االصطناعية 

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
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flowers.  

  .In the name of: Eslam Hasheem Mohammad Herbawe . اسالم هاهم محمد حرباوي: بأسم 

  Address: Palestine – Ramallah رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  431  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26996  16556 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 20/05/2015  11/15/1115: التاري  

مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 
, صدريات لالطفا ل غير مصنوعة من الورق, السيارات والدراجات

, مالبس السباحة, مالبس احلمام, مباذ ل ,(مالبس)اربطة رأس 
سراويل اطفا ل , االوهحة, اغطية الراس لالستحمام والصناد ل

, احذية رياضية واحذية الشاطىء, ياقات واقية, من النسيج
, (مالبس)احزمة للنقود , (مالبس)احزمة , هاالت, (مالبس)برانس 

ء مشدات للنسا, ربطات العنق, بدالت رطبة للتزلج على املاء
اغطية )قبعات , االوهحة, هاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)

مشدات , مالبس للوقاية من املاء, (مالبس)قفافيز , (الراس
مناديل مخرمة , جوارب قصيرة, جوارب طويلة, طرحات, للنساء

, نعا ل للباس القدم, بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)
, حماالت للبنطلونات, (بسمال)خمر , كعوب لالحذية او اجلوارب

, كفوف, قمصان داخلية للرجا ل, (مالبس)ياقات , مالبس للمواليد
عصابات , زمامات األكمام, نعا ل داخلية, (مالبس)أغطية لألذنني 

جيوب , البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)للمعصم 
مراييل , مالبس ضيقة, تنانير حتتية, حماالت للجوارب, املالبس

أطراف أمامية , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية, (مالبس)
, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة النزالق , أحذية أو صناد ل من نسيج احللفاء, معاطف
, جالبيب, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, األحذية

سخن كهربائياً أغطية ال ت, بيريهات, مالبس نسائية داخلية
رصائع , فرعات األحذية, ابواط, أحذية ذات أربطة, لتدفئة القدمني

زخارف , لوازم معدنية لألحذية, أحذية نصفية, ألحذية كرة القدم
سراويل داخلية , كعوب لألحذية, سيور لألحذية, لباس القدم

, صدر القميص, ياقات قمصان, قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)
مالبس )صدارات , قمصان نصف كم, (القميصصدر )صدارات 
صدارات لصيد , (مالبس)اجلاكيتات , صدريات, صدارات, (داخلية
قمصان مسرولة , (مالبس)جاكيتات من الصوف , السمك

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; motorists' and 
cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing caps 
and sandals; boas (neck lets); babies' pants (clothing); 
collar protectors; boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing); 
wet suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; caps 
(headwear); gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 
mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlet’s; mittens; ear muffs (clothing); inner 
soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach 
clothes; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); 
masquerade costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto shoes or sandals; 
non-slipping devices for boots and shoes; bath robes; bath 
slippers; overalls, smocks; teddies (undergarments); 
berets; foot muffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), 
pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt 
fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); 
combinations (clothing); slips (undergarments); ready-
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ياقات , املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)قمصان داخلية , (مالبس)
طواقي , مالبس من جلد مّقلد, مالبس جلدية, قابلة للفك

معاطف , (اجزاء من مالبس)بطانات جاهزة , التنانير, حماماالست
أحذية للرياضة , (مالبس)جالبيات , معاطف خفيفة, خارجية
, السترات, كنزات صوفية, (مالبس)أثواب من الصوف , البدنية

, فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين , أزياء للخدم
, طماقات, نطلوناتب, أوهحة, جاكيتات مقلنسة, جيوب مربعة

, مالبس محبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرياضة البدنية, (مالبس)مالبس محبوكة 

سراويل , (لباس هندي)ساري , الصناد ل, مالبس داخلية, خارجية
, أثواب فضفاضة, (خمار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, داخلية

, أخفاف, بدالت, عمائم, ناتأحزمة للبنطلو, سيور للطماق
 . االحذية الرياضية, االحذية

made clothing; detachable collars; clothing of leather; 
clothing of imitations of leather; shower caps; skirts; 
ready-made linings (parts of clothing); overcoats, 
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys 
(clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); 
footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; 
knitwear (clothing); clothing for gymnastics; outer clothing; 
underwear; sandals; saris; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; 
slippers; shoes; sports shoes.  

  .In the name of: Eslam Hasheem Mohammad Herbawe . اسالم هاهم محمد حرباوي: بأسم 

  Address: Palestine – Ramallah رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  432  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26997  16552 :تجارية رقم العالمة ال

  In Class: 24  14 :في الصنف 

  Date: 20/05/2015  11/15/1115: التاري  

املنسوجات ومنتجات املنسوجات، غير املدرجة في فئات : من اجل 
؛ (باستثناء املالبس)أخرى؛ أغطية املائدة واألسرة؛ الكتان للحمام 

؛ البطانات (القماش)املاكياج؛ البطاقات  قطع من النسيج عإزالة
؛ املعلقات للجدار من املنسوجات؛ مناديل من النسيج ؛ (النسيج)

ستائر من النسيج أو البالستيك؛ البياضات املنزلية، املناهف من 
؛ ستائر الشبك؛ (روب لللف)املنسوجات؛ سجاد صغير للسفر 

؛ (س من الورقلي)حامالت الستار من مواد نسجية؛ الفتات وأعالم 
؛ أغطية فضفاضة لألثا ؛ أغطية (مفارش داخلية)وسائد الريش 

الوسائد؛ أغطية الفراش؛ أكياس اخملدات؛ الناموسيات؛ أغطية 
ليس من )الزجاج؛ مفارش طاولة البلياردو؛ مفارش الطاوالت 

؛ أقمشة التطريز، مناهف الوجه من النسيج؛ أكياس (الورق
طنية؛ نسيج من وبر اجلمل و نحوه ؛ األقمشة الق(أغطية)النوم 

؛ أقمشة مطرزة؛ بطانة من النسيج لألحذية، (قماش اخليش)
؛ البطاطني؛ (الشراهف)نسيج لصناعة االحذية، مفارش السرير 

( قماش)؛ جاعد الغنم (القماش)؛ املظالت (القماش)املعرهات 
؛ ستائر احلمام من النسيج أو (أغطية الفراش)واألقمشة 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers; bath linen (except 
clothing); tissues of textile for removing make-up; labels 
(cloth); linings (textile); wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or plastic; 
household linen; towels of textile; travelling rugs (lap 
robes); net curtains; curtain holders of textile material; 
banners and flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers for cushions; 
mattress covers; pillowcases; mosquito nets; glass cloths; 
billiard cloth; table cloths (not of paper); traced cloths for 
embroidery; face towels of textile; sleeping bags 
(sheeting); cotton fabrics; haircloth (sackcloth); brocades; 
lining fabric for shoes; fabric for footwear; coverlets 
(bedspreads); bed blankets; trellis (cloth); zephyr (cloth); 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); shower curtains of 
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؛ املفارش؛ نسيج دمشقي؛ مواد (النسيج )ريب البالستيك؛ ك
الستخدامها أغطية )النسج املرنة، األقمشة املشمعة 

؛ القماش الشمعي غير القرطاسية؛ النسيج ؛ (للطاوالت
؛ أغطية (نسيج)أقمشة الشانيل، أقمشة اسبارتو ، نسيج ناعم 

؛قماش اجليرسيه (قماش)؛ الشاش (النسيج)و مفارش احلمامات 
القماش الصوفي، النسيج الصوفي؛ نسيج املالبس  ؛(النسيج)

الداخلية؛ قماش الكتان؛ احلصير من النسيج؛ طابعات البطانيات 
؛ األقمشة للمفروهات، (القماش)من املنسوجات؛ الرباطات 

نسيج تقليد جللود احليوانات؛ نسيج محبوو؛ قماش اجلنب؛ نسيج 
؛ التفتا (القماش)الرامى؛ احلرير الصناعي للنسيج؛ احلرير 

؛ أقمشة من األلياف الزجاجية لالستخدام في (القماش)
النسيج؛ النسيج الالصق للتطبيق بفعل احلرارة؛ الكتان ؛ 

 . اخململية؛ التو ل

textile or plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; 
damask; elastic woven material; oilcloth (for use as table 
cloths); gummed cloth, other than for stationery; esparto 
fabric; chenille fabric; felt; flannel (fabric); fitted toilet lid 
covers (fabric); gauze (cloth); jersey (fabric); woolen cloth, 
woolen fabric; lingerie fabric; linen cloth; place mats of 
textile; printers' blankets of textile; marabouts (cloth); 
upholstery fabrics; fabric of imitation animal skins; knitted 
fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon fabric; silk (cloth); 
taffeta (cloth); fiberglass fabrics for textile use; adhesive 
fabric for application by heat; diapered linen; velvet; tulle.  

  .In the name of: Eslam Hasheem Mohammad Herbawe . اسالم هاهم محمد حرباوي: بأسم 

  Address: Palestine – Ramallah رام اهلل  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  433  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26998  16550 :تجارية رقم العالمة ال

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 20/05/2015  11/15/1115: التاري  

مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 
, صدريات لالطفا ل غير مصنوعة من الورق, السيارات والدراجات

, مالبس السباحة, بس احلماممال, مباذ ل, (مالبس)اربطة رأس 
سراويل اطفا ل , االوهحة, اغطية الراس لالستحمام والصناد ل

, احذية رياضية واحذية الشاطىء, ياقات واقية, من النسيج
, (مالبس)احزمة للنقود , (مالبس)احزمة , هاالت, (مالبس)برانس 

مشدات للنساء , ربطات العنق, بدالت رطبة للتزلج على املاء
اغطية )قبعات , االوهحة, هاالت الفرو, نطق, (خليةمالبس دا)

مشدات , مالبس للوقاية من املاء, (مالبس)قفافيز , (الراس
مناديل مخرمة , جوارب قصيرة, جوارب طويلة, طرحات, للنساء

, نعا ل للباس القدم, بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)
, للبنطلونات حماالت, (مالبس)خمر , كعوب لالحذية او اجلوارب

, كفوف, قمصان داخلية للرجا ل, (مالبس)ياقات , مالبس للمواليد
عصابات , زمامات األكمام, نعا ل داخلية, (مالبس)أغطية لألذنني 

جيوب , البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)للمعصم 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; motorists' and 
cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing caps 
and sandals; boas (neck lets); babies' pants (clothing); 
collar protectors; boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing); 
wet suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; caps 
(headwear); gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 
mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlet’s; mittens; ear muffs (clothing); inner 
soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach 
clothes; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
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مراييل , مالبس ضيقة, تنانير حتتية, حماالت للجوارب, املالبس
أطراف أمامية , بزات نظامية, فالت التنكريةمالبس للح, (مالبس)

, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة النزالق , أحذية أو صناد ل من نسيج احللفاء, معاطف
, جالبيب, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, األحذية

اً أغطية ال تسخن كهربائي, بيريهات, مالبس نسائية داخلية
رصائع , فرعات األحذية, ابواط, أحذية ذات أربطة, لتدفئة القدمني

زخارف , لوازم معدنية لألحذية, أحذية نصفية, ألحذية كرة القدم
سراويل داخلية , كعوب لألحذية, سيور لألحذية, لباس القدم

, صدر القميص, ياقات قمصان, قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)
مالبس )صدارات , صان نصف كمقم, (صدر القميص)صدارات 
صدارات لصيد , (مالبس)اجلاكيتات , صدريات, صدارات, (داخلية
قمصان مسرولة , (مالبس)جاكيتات من الصوف , السمك

ياقات , املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)قمصان داخلية , (مالبس)
طواقي , مالبس من جلد مّقلد, مالبس جلدية, قابلة للفك
معاطف , (اجزاء من مالبس)بطانات جاهزة , نيرالتنا, االستحمام
أحذية للرياضة , (مالبس)جالبيات , معاطف خفيفة, خارجية
, السترات, كنزات صوفية, (مالبس)أثواب من الصوف , البدنية

, فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين , أزياء للخدم
, اقاتطم, بنطلونات, أوهحة, جاكيتات مقلنسة, جيوب مربعة

, مالبس محبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرياضة البدنية, (مالبس)مالبس محبوكة 

سراويل , (لباس هندي)ساري , الصناد ل, مالبس داخلية, خارجية
, أثواب فضفاضة, (خمار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, داخلية

, أخفاف, بدالت ,عمائم, أحزمة للبنطلونات, سيور للطماق
 . االحذية الرياضية, االحذية

suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); 
masquerade costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto shoes or sandals; 
non-slipping devices for boots and shoes; bath robes; bath 
slippers; overalls, smocks; teddies (undergarments); 
berets; foot muffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), 
pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt 
fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); 
combinations (clothing); slips (undergarments); ready-
made clothing; detachable collars; clothing of leather; 
clothing of imitations of leather; shower caps; skirts; 
ready-made linings (parts of clothing); overcoats, 
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys 
(clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); 
footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; 
knitwear (clothing); clothing for gymnastics; outer clothing; 
underwear; sandals; saris; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; 
slippers; shoes; sports shoes.  

  . In the name of: Ishaq Sameer Ishaq Shanteer . اسحق سمير اسحق هنتير: بأسم 

  . Address: Bitlaheem\ Palestine فلسطني / بيت حلم  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  434  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 26999  16555 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 
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  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا : من اجل 
والساغو والنب االصطناعي الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة عسل النحل 

ومسحوق اخلبيز امللح واخلرد ل .والعسل االسود اخلميرة 
 .( رات ، الثلج البها(التوابل)الصلصات .واخلل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

  .In the name of: Emad Nader Saleh Abu Baker . عماد نادر صالح ابو بكر: بأسم 

  .Address: Palestine – Jenin جنني  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  435  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27000  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

 –اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 
الفواكه  -اللحوم احملفوظة واملعلبة –مستخرجات اللحوم

 –اجليالتني واملربيات –ففة واملطهيةواخلضراوات احملفوظة واجمل
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -األغذية احملفوظة واخمللالت

 -جبنة وحليب مجفف وهحوم صاحلة للتغذية –(وسمنة حيواني
 . مارغرين –زبدة نباتية –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats.  

  .In the name of: Emad Nader Saleh Abu Baker . عماد نادر صالح ابو بكر: بأسم 

  .Address: Palestine – Jenin جنني  –فلسطني  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  436  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27001  12111 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

 In Respect of: Advertising and advertising services and الدعاية واالعالن وخدمات االعالن واللوحات االعالنية :  من اجل
bill boards  

  In the name of: RABAH NIHAD ABDELMUGHNEE BADER رباح نهاد عبد املغني بدر : بأسم 

  Address: Al khalil AL JAMIAA ST  1555341663حي اجلامعة جوا ل رقم  –اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  Al khalil AL JAMIAA ST  1555341663حي اجلامعة جوا ل رقم  –اخلليل : عنوان التبليغ 

    مت رفض العالمة بناءا على طلب املالك 

 

 (  437  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27002  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

 , In Respect of: ALECTRONICS , XBOX , COMPUTERS االلكترونيات واالكس بوكس وقطع الكمبيوتر وتوابعها : من اجل 
LAP , &RELATED ACCESSORIES  

  In the name of: omar ezat khayat عمر عزت عمر اخلياط : بأسم 

جوا ل  -بجانب التيتي للبصريات  -هارع غرناطه -نابلس  :العنوان 
:1555055114  

Address: nablus- share'e ghrnata - bejanb altete 
lilbasaryat - jawwal : 0599899124  

جوا ل  -هارغ غرناطه  -مكتب احملامي ضياء حمو : عنوان التبليغ 
 :1555336161  

Address for Services :   

 

 (  438  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27003  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  
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  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

 In the name of: shareket fathi odeh wa awlado altejareah ll جارية للخياطه هركة فتحي عودة واوالدة الت: بأسم 
kheyatah  

  Address: Nablus share al fatmia mobile : 0599090703  1555151213هارع الفاطميه تلفون  –نابلس  :العنوان 

جوا ل  -هارغ غرناطه  -مكتب احملامي ضياء حمو : عنوان التبليغ 
 :1555336161  

Address for Services :   

 

 (  439  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27004  12114 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

  In Respect of: HONEY العسل : من اجل 

  In the name of: FAYEZ KH H SHAHATEET فايز خليل حسني هحاتيت : بأسم 

  Address: HEBRON DORA  1555303321اخلليل دورا  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON DORA  1555303321اخلليل دورا : عنوان التبليغ 

 

 (  440  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27005  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 
الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة

اخلميرة  –اخلبز والكعك والفطائر واحللويات –املصنوعة من احلبوب
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –ومسحوق اخلبيز

عسل النحل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -الطحينةو

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  
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 –اخلل –التوابل –الفلفل –اخلرد ل –على امللح -والعسل األسود
حبوب  –الشوكوالته واملغطسات والبسكويت -الصلصة

مصاص  –الراحة –العلكة –السكاكر -هوكوالته ملبسة
 .  –قضامة سكرية –ملبس –األطفا ل

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.الغذائية م هركة هاهني للمنتوجات: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 

 

 (  441  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27006  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

 –اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 
الفواكه  -اللحوم احملفوظة واملعلبة –مستخرجات اللحوم

 –املربياتاجليالتني و –واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -األغذية احملفوظة واخمللالت

جبنة وحليب مجفف وهحوم صاحلة  –(وسمنة حيواني
 –زبدة نباتية –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية
 . مارغرين

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.هركة هاهني للمنتوجات الغذائية م: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 

 

 (  442  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27007  12112 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا  :من اجل 
الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة

اخلميرة  –اخلبز والكعك والفطائر واحللويات –املصنوعة من احلبوب
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –ومسحوق اخلبيز

عسل النحل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلل –التوابل –الفلفل –اخلرد ل –على امللح -والعسل األسود

حبوب  –الشوكوالته واملغطسات والبسكويت -الصلصة
مصاص  –الراحة –العلكة –السكاكر -هوكوالته ملبسة

 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –األطفا ل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.هركة هاهني للمنتوجات الغذائية م: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 

 

 (  443  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27008  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :الصنف  في

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

 –اللحوم واألسماو والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 
الفواكه  -اللحوم احملفوظة واملعلبة –مستخرجات اللحوم

 –اجليالتني واملربيات –واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطهية
زيوت مهدرجة صاحلة  –الزيوت – -لالتاألغذية احملفوظة واخمل

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, ; edible oils and fats  

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.لمنتوجات الغذائية مهركة هاهني ل: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 
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 (  444  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27009  12115 :رقم  العالمة التجارية

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 21/05/2015  11/15/1115: التاري  

اللحوم احملفوظة واملعلبة واخلضراوات احملفوظة املعلبة : من اجل 
 االلبان ومنتجات االلبان والزيوت النباتية  -ا ل 

In Respect of: Meat, vegetables; milk and milk products; 
oils  

  In the name of: sherikat shaheen llmantogat al gtheah م .خ.هركة هاهني للمنتوجات الغذائية م: بأسم 

  Address: Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر  :العنوان 

  Address for Services :  Hebron - daheat singer  1131611اخلليل سنجر : عنوان التبليغ 

 

 (  445  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27012  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/05/2015  14/15/1115: التاري  

  .In Respect of: dietary supplements . املكمالت الغذائية: من اجل 

  In the name of: Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited يميتد ل( إيرلند)غالنبيا نوتريشينالز : بأسم 

  Address: Glanbia House, Kilkenny, Ireland غالنبيا هاوس ، كليكيني ، إيرلندا  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  446  )  
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  Trade Mark No.: 27013  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/05/2015  14/15/1115: التاري  

  .In Respect of: dietary supplements . املكمالت الغذائية: من اجل 

  In the name of: Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited ليميتد ( إيرلند)غالنبيا نوتريشينالز : بأسم 

  Address: Glanbia House, Kilkenny, Ireland غالنبيا هاوس ، كليكيني ، إيرلندا  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 (  447  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27014  12114 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: baby diapers حفاظات االطفا ل : من اجل 

 In the name of: sharekat masane alsharq alarabia lelfwat هركة مصانع الشرق العربية ببفوط الصحية : بأسم 
alsehia  

ة هارع احلسبة ص ب نابلس املنطقة الصناعية الشرقي :العنوان 
125  

Address: nablus palstine p o box279  

نابلس املنطقة الصناعية الشرقية هارع احلسبة : عنوان التبليغ 
  125ص ب 

Address for Services :  nablus palstine p o box279  

 

 (  448  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27015  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: BABY DIAPERS حفاظات اطفا ل : من اجل 
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 In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh هركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية : بأسم 
lelfowat al sehieh  

هارع احلسـبة _ لصناعية الشرقية املنطقة ا_ نابلس  :العنوان 
  1311121ت  125ص ب 

Address: al mantika al sinaya al sharkiya _share al 
hisbah _p.o.box 279 t 2311070  

هارع _ املنطقة الصناعية الشرقية _ نابلس : عنوان التبليغ 
  1311121ت  125احلسبة ص ب 

Address for Services :  al mantika al sinaya al sharkiya 
_share al hisbah _p.o.box 279 t 2311070  

 

 (  449  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27016  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 24/05/2015  14/15/1115: التاري  

  In Respect of: BABY DIAPERS حفاظات االطفا ل : من اجل 

  In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper Manufacturing مصانع الشرق العربيه للفوط الصحيه هركة : بأسم 

 -هارع احلسـبه  -املنطقة الصناعيه الشرقيه  -نابلس  :العنوان 
  125ص ب 

Address: East Industrial Area- P.O Box: 279 Nablus - 
Palestine  

هارع  -قة الصناعيه الشرقيه املنط -نابلس : عنوان التبليغ 
  125ص ب  -احلسبه 

Address for Services :  East Industrial Area- P.O Box: 279 
Nablus - Palestine  

 

 (  450  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27018  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 25/05/2015  15/15/1115: التاري  

الفواكه املعلبة؛ اخلضار املعلبة؛ الفطر املعلب؛ البازالء : من اجل 
املعلبة؛ األسماو املعلبة؛ اللحوم املعلبة؛ الفطر اجملففة الصاحلة 
لألكل؛ اخلضر احملفوظة؛ البيض املعلب؛ الفواكه احملفوظة؛ 

 اللحوم اجملففة؛ الفستق او الفو ل السوداني املعالج 

In Respect of: Canned fruits; canned vegetables; canned 
mushroom; canned peas; canned fish; canned meat; dried 
edible fungus; preserved vegetables; canned eggs; 
preserved fruits; dried meat; processed peanuts  
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  In the name of: Zhangzhou Tan Co., Ltd. FUJIAN فيوجيان . ، ا ل تي دي.زهاجنزهاو تان كو: بأسم 

، لييوان بالزا، ايست نانتشاجن 1تونتي سكند فلور، بلوو  :العنوان 
 ، جمهورية الصني الشعبية 363111رود، زهاجنزهاو، فيوجيان، 

Address: 22nd Floor, Block 1, Liyuan Plaza, East 
Nanchang Road, Zhangzhou, Fujian, 363000, P.R. China  

   : Address for Services بيت حلم : التبليغ  عنوان

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  451  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27019  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 25/05/2015  15/15/1115: التاري  

املشروبات مبا في ذلك املياه الصاحلة للشرب واملياه : من اجل 
املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غيرها من املشروبات غير 
الكحولية، مبا في ذلك املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة 

واملشروبات والعصائر؛ العصائر واملشروبات الرياضية؛ الفواكه 
واملركزات واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات، مبا 
في ذلك املياه املنكهة، املعدنية والغازية املياه واملشروبات الغازية 
ومشروبات الطاقة واملشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة 

 . والعصائر؛ املشروبات وعصائر الفاكهة

In Respect of: ) Beverages including drinking waters, 
flavored waters, mineral and aerated waters; other non-
alcoholic beverages, including soft drinks, energy drinks 
and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, 
concentrates, powders and other preparations for making 
beverages, including flavored waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and juices; vegetable drinks and juices.  

  In the name of: Basem Fayez mohammed amarnh باسم فايز محمد عمارنة : بأسم 

  Address: jenin – ArrabH عرابة  –جنني  :العنوان 

  Address for Services :  jenin – ArrabH عرابة  –جنني : عنوان التبليغ 

 (  452  )  
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  Trade Mark No.: 27020  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 25/05/2015  15/15/1115: التاري  

  In Respect of: Meat حلوم الدواجن : من اجل 

  In the name of: Sufian Abed Erahman Theban Faqeh سفيان عبد الرحمن ذيبان فقيه : بأسم 

  Address: Alquds Qatana shar'e kerbat am allahem القدس قطنة هارع خربة ام اللحم  :العنوان 

 Address for Services :  Alquds Qatana shar'e kerbat am القدس قطنة هارع خربة ام اللحم : عنوان التبليغ 
allahem  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 صفية ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة الو

   

 

 (  453  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27021  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 26/05/2015  16/15/1115: التاري  

مستحضرات تعطير الهواء، مستحضرات بعد احلالقة : من اجل 
، والكرميات املضادة للتجاعيد ( لعطريةالزيوت ا) واملواد العطرية 

ومستحضرات االستحمام، مرطب للجسم والكرميات 
ومستحضرات التجميل، ومزيالت العرق للجسم او احليوانات 

والعطور ( العطور)االليفة، والعطور املستخرجة من الزهور 
اجملففة ، الشامبو والصابون ومستحضرات احلالقة 

، ( مستحضرات التجميل )  ومستحضرات الوقاية من الشمس
مسحوق بوردة التجميل ، سوائل عطرية للمراحيض ، احمر 

 (. اي هادو) الشفاه ، املسكارا ، تظليل العيون 

In Respect of: Air fragrancing preparations, after-shave 
lotions, aromatics (essential oils), anti-wrinkle creams, 
bath lotions, body lotions, cosmetic creams, deodorants 
for human being or pets, fragrances, extracts of flowers 
[perfumes], perfumes, potpourris [fragrances], shampoos, 
shaving soaps, sunscreen preparations [ cosmetics ] , 
talcum powder, toilet water, lipsticks, mascaras, eye 
shadows.  

  .In the name of: Chanel . هانيل: بأسم 

 –سـور  –نيـولي  51111افينيو هارليس دي جـولي  135 :العنوان 
 . سني ، فرنسا

Address: 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-
Sur-Seine, France.  

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   
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 (  454  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27022  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 26/05/2015  16/15/1115: التاري  

/ اطا ا رت لعجالت املركبات / د ا رجات ناريه / سيا ا رت : من اجل 
 ات جرار

In Respect of: Automobiles / Motorcycles / Rims for 
vehicls wheels / Tractors  

  In the name of: TAIWAN GODEN BEE CO .LTD(TGB) هركة تايوان جولدن بي تي جي بي : بأسم 

/ منطقة يون ان الصـناعيه / 1هارع رقم /يوجن كوجن  15 :العنوان 
 تايوان / كاوتشوجن

Address: Youn Kong2 Road Youn Industrial Park 
Kaohsiung City Taiwan  

رام اهلل بيتونيا املنطقة الصناعية جوا ل : عنوان التبليغ 
1555153112  

Address for Services :   

 

 (  455  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27023  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 26/05/2015  16/15/1115 :التاري  

  In Respect of: Mopeds Motorcycle دراجات نارية , دراجات ذات محركات صغيره : من اجل 

  In the name of: Guangzhou Solinnk Industry Co جواجنزهاو سونلينك اندصتري كو : بأسم 

, بــاوجو روود مينجزهــو انداصــتريا ل بــارو  1-1نــومبر  :العنــوان 
 . ألصني , جواجنزهاو , كوجناوا 

Address: No1-2 BAOJU ROAD , MINGZHU INDUSTRIAL 
PARK , CONGHUA , GUANGZHOU , CHINA .  

طولكرم ت , مثلث هويكه , عمارة حابس يونس : عنوان التبليغ 
151606222  

Address for Services :   
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 (  456  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27026  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 27/05/2015  12/15/1115: التاري  

  In Respect of: personal and home care مستحضرات العناية الشخصية : من اجل 

  In the name of: shareket alquds lelmostahdarat altebeyyh م .ع.هركة القدس للمستحضرات الطبية م: بأسم 

ـــوان  ـــرة  :العن ـــارع الرئيســـي / البي ـــدس / الش ـــركة الق ه
 مبنى االدارة العامة / للمستحضرات الطبية

Address: alberah / alshar’a alra’esy / shareket alquds 
lelmostahdarat altebeyyh /mabna aledara ala’amah  

هركة القدس / الشارع الرئيسي / البيرة : عنوان التبليغ 
 مبنى االدارة العامة / مستحضرات الطبيةلل

Address for Services :  alberah / alshar’a alra’esy / 
shareket alquds lelmostahdarat altebeyyh /mabna aledara 
ala’amah  

 

 (  457  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27027  12112 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 28/05/2015  10/15/1115: ي  التار

منتجات ) خبز، مشروبات اساسها الشوكوالتة ، رقائق : من اجل 
علكة ، حلوى ، كعك ، اغذية نشوية ، بسكويت ، ( حبوب 

حلويات ، قهوة ، هوكوالتة ، حلويات فو ل ، فطائر ، معكرونة ، 
 اغذية نشوية ، كعك الوافل ، قرهلة ، بوهار ، سوداني 

In Respect of: Bread, (chocolate - based ) biscuits , 
beverages , chips ( cereal products , chewing gum , candy 
, cakes , fairinaceous , crackers , confectionery , coffee , 
chocolate , pastry , macaroni , foods ( feiraceous ( foods 
waffles , rusks , popcorn pate ( pastries  

 In the name of: SHAREKAT AHKASABRE letegarah هركة كسابري للتجارة والصناعة : بأسم 
Walsenaah  

  Address: WEST BANK - JENIN - ALABABDEH الزبابدة  -جنني  -الضفة الغربية  :العنوان 

 - Address for Services :  WEST BANK - JENIN الزبابدة  -جنني  -الضفة الغربية : عنوان التبليغ 
ALABABDEH  
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 (  458  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27030  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 28/05/2015  10/15/1115: التاري  

مستحضرات صحيه ,مستحضرات صيدالنيه وبيطرية : من اجل 
ية مواد حميه معده لالستعما ل الطبي واغذ,لغايات طبيه 
لصقات ومواد ضماد مواد حشو السنن وهمع ,للرضع واالطفا ل 
مستحضرات البادة احلشرات واحليوانت ,مطهرات ,طب االسنان 

 مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب ,الضاره 

In Respect of: Pharmaceutical,and veterinary,preparations 
and sanitary preparations; for medical purposes dietetic 
substances adapted for medical use , food for babies , 
plaster, materials for dressing ,material for stopping teeth 
dental wax, disinfectants , preparations for destroying 
vermin, fungicides,herbicides  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

: جوا ل  -عمارة غزا ل  -ش سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
1555303041  

Address for Services :   

 

 (  459  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27031  12131 :م العالمة التجارية رق

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 28/05/2015  10/15/1115: التاري  

ادوات واواني واواعية لالستعما ل املنزلي وللمطب  : من اجل 
مواد صنع ,(عدا فراهي التلوين والدهان)فراهي,امشاط واسفنج,

ير مشغو ل وزجاج زجاج غ,سلك جلي, ادوات التنظيف, الفراهي
اواني , (خالف الزجاج املستعمل في املباني)هبه مشغو ل 

 زجاجيه واواني خزف صيني واواني خزفيه غير وارده في فئات اخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

   : Address for Services  1555303041 -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
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 (  460  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27032  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 28/05/2015  10/15/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

  In the name of: BELAL D O ABU SHAKEDEM بال ل دياب عمران ابو اهخيدم : بأسم 

  Address: HEBRON  1555553111اخلليل واد ابو اكتيلة  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON  1555553111ليل واد ابو اكتيلة اخل: عنوان التبليغ 

 

 (  461  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27033  12133 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 28/05/2015  10/15/1115: التاري  

اخلدمات االذاعية واالعالمية والبث التلفزيوني : من اجل 
 ضائي والف

In Respect of: Telecommunications  

  In the name of: jame't al najah al watanya جامعة النجاح الوطنيه : بأسم 

  Address: nablus - jame't al najah al watanya BOX 074  124ب .ص -جامعة النجاح الوطنيه  -نابلس  :العنوان 

 Address for Services :  nablus - jame't al najah al watanya  124ب .ص -ح الوطنيه جامعة النجا -نابلس : عنوان التبليغ 
BOX 074  
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 (  462  )  

fabrika 

  Trade Mark No.: 27035  12135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

لود املدبوغة املقلدة والبضائع اجللود املدبوغة واجل: من اجل 
املصنوعة من هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، اجللود 
احليوانية، اجللود اخلام، صناديق الثياب وحقائب السفر، 
الشماسي، املظالت اخلفيفة الواقية من الشمس وعصي املشي، 

 . السياط وعدة اخليل والسروج وما إليها 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.  

رميالري أنونيم بوينير بيراكيندي في تيكستايل ياتي: بأسم 
 سيركيتي 

In the name of: BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL 
YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI  

، 15-16، بارو بالزا كات  14: رقم. إيسكي بيوكديري كاد :العنوان 
 ماسالو سارير إستنبو ل ، تركيا 

Address: Eski Buyukdere Cad. No. 14, Park Plaza Kat 15-
16, Maslak Sariyer Istanbul, Turkey  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  463  )  

fabrika 

  Trade Mark No.: 27036  12136 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

  . In Respect of: Clothing, footwear, headgear . بسة القدم، أغطية الرأس املالبس، أل: من اجل 

بوينير بيراكيندي في تيكستايل ياتيرميالري أنونيم : بأسم 
 سيركيتي 

In the name of: BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL 
YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI  

، 15-16بالزا كات ، بارو  14: رقم. إيسكي بيوكديري كاد :العنوان 
 ماسالو سارير إستنبو ل ، تركيا 

Address: Eski Buyukdere Cad. No. 14, Park Plaza Kat 15-
16, Maslak Sariyer Istanbul, Turkey  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  464  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27038  12130 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما ل وتفعيل : من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administration, office functions  

 In the name of: Sharekat Sinokrot lal mantojat al هركة سنقرط للمنتوجات الغذائية : بأسم 
ghithaeyeh  

  Address: RAMALLAH رام اهلل املنطقة الصناعية  :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق ان ت: مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  465  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27039  12135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما ل وتفعيل : من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: Jamaiat Asdeqaa Birzait جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت : بأسم 

رام اهلل االرسا ل عمـارة -جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت :العنوان 
 املاسا الطابق اخلامس 

Address: Jamaiat Asdeqaa Birzait Universtiy Ramallah 
Amaret Almasa Floor#5  

رام اهلل االرسا ل -جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت: عنوان التبليغ 
  عمارة املاسا الطابق اخلامس

Address for Services :  Jamaiat Asdeqaa Birzait Universtiy 
Ramallah Amaret Almasa Floor#5  
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 (  466  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27040  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear اغطية الراس املالبس ولباس القدم و: من اجل 

 In the name of: shariket souq almadena lel albeseh هركة سوق املدينة لأللبسة اجلاهزة : بأسم 
aljaheza  

  Address: nablus - share' aladel tel : 0599200160  1555111161: تلفون  -هارع العد ل -نابلس  :العنوان 

   : Address for Services  5ط _ هارع سفيان عمارة عنتر : عنوان التبليغ 

 

 (  467  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27041  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

 In the name of: shariket souq almadena lel albeseh هركة سوق املدينة لأللبسة اجلاهزة : بأسم 
aljaheza  

  Address: nablus - share' aladel tel : 0599200160  1555111161: تلفون  -هارع العد ل -نابلس  :العنوان 

   : Address for Services  5ط _ هارع سفيان عمارة عنتر : تبليغ عنوان ال
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 (  468  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27042  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 
, القمصان, الباليز, النعا ل, احذية لرياضة كرة السلة, لسلةا

اطماق , السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, قمصان البولو
قمصان , باليز الرياضة, البيجامات, الشورتات, اجلرازي, الباليز
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغبي

اطماق وباليز , سراويل االحماء, حماءبدالت اال, االقنعة, قلنسوات
, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرياح, اجلاكيتات, االحماء
عصبة , عصبة الرأس, مراييل االطفا ل ليست من الورق, املعاطف
البنطلونات , هورتات البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر, املعصم

, حةاالوه, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة

اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة
سراويل , سراويل السباحة, التانكيني, البكيني, السباحة

, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, هورتات املالحة, االستحمام
صناد ل , الصناد ل ,طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام

قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
 اغطية الراس باالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs 
not of paper, head bands, wrist bands (clothing), aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, 
bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, 
bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs  

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ايه بروبرتيزان بي : بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  469  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27043  12143 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة في مجا ل كرة السلة وتقدمي 

ج خدمات انتاج وتوزيع برام, العاب كرة السلة واملعارض املباهرة 
خدمات برامج واحدا  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة في مجا ل كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات 
ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات 

خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور , واحدا  كرة السلة 
خصي للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب الش

ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي املعسكرات وفي 
خدمات الترفيه لالحدا  اخلاصة , العاب كرة السلة االخرى 

خدمات الترفيه وبشكل , خدمات اندية املشجعني , واحلفالت 
ائط خاص توفير مواقع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوس

في مجا ل التغطية التلفزيونية و التغطية التلفزيونية 
التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة و 
التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و 
التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجا ل كرة 

ذات الطبيعة االحصائية السلة، توفير االخبار واملعلومات 
واملوجزات في مجا ل كرة السلة، االلعاب احلية الغير منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البز ل وااللعاب 

النشر االلكتروني، خاصة، نشر اجملالت البسيطة، خدمات 
والنشرات والكتب امللونة، وجداو ل االلعاب لالخرين مباهرة عبر 

خدمة توفير قاعدة , االنترنت، وجميعها في مجا ل كرة السلة
 بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجا ل كرة السلة 

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in the 
field of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, 
coaches clinics and camps, dance team clinics and 
camps and basketball games; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed 
mascot or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan 
club services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information in the nature of statistics 
and trivia in the field of basketball; on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video 
games, interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, board 
games, puzzles, and trivia games; electronic publishing 
services, namely, publication of magazines, guides, 
newsletters, coloring books, and game schedules of 
others on-line through the Internet, all in the field of 
basketball; providing an online computer database in the 
field of basketball  
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  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم 

نيويـورو , نيويـورو, فيفـث افنيـو 645-اوليمبيـك تـاور :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 11111

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  470  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27044  12144 :مة التجارية رقم العال

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 31/05/2015  31/15/1115: التاري  

اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد وخالصات : من اجل 
اللحوم فواكه وخضراوات محفوظه ومجففه ومطهوة هالميات 

بالسكر البيض واحلليب ومربيات وفواكه مطبوخه ( جيلي ) 
 ومنتجات احلليب الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats.  

  In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar ltd هركة ملك للتجارة واالستثمار م خ م : بأسم 

  Address: amaret altaweel -m sateh marhaba - alfeereh البيره  -سطح مرحبا  -عمارة الطويل  :العنوان 

 Address for Services :  amaret altaweel -m sateh marhaba البيره  -سطح مرحبا  -عمارة الطويل : عنوان التبليغ 
- alfeereh  

 

 (  471  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27046  12146 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 02/06/2015  11/16/1115: التاري  
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خالصات , اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد: من اجل 
هالم ,فواكه وخضراوات محفوضة ومجففة ومطهوة,اللحم

البيض واحلليب ,ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ( جيلي)
 . الزيوت والدهون الصاحلة لالكل,ومنتجات احلليب 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes ; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats  

  In the name of: sharkat alomdeh llsenaat alghthaiah هركة العمدة للصناعات الغذائية : بأسم 

  Address: jenin-alyamoon اليامون -جنني  :العنوان 

   : Address for Services جنني : عنوان التبليغ 

 

 (  472  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27048  12140 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 02/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
نترنت ، الهاتف، الهاتف النقا ل، خدمات البريد اعإتصاالت، اال

الفاكس ، التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، 
حتويل املكاملات، الرد اعإلي، دليل اعإستعالماتوخدمات البريد 
اعإلكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، 

سائل اعإلكترونية؛ املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الر
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ 
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 

ج التسوق عن طريق الهاتف واعإنترنت؛ نصوص واألفالم، وبرام
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل 
محتوى الوسائط املتعددة عبر هبكات االتصاالت اعإلكترونية ؛ 
خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو 
ت كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛االتصاال

، (مبا في ذلك صفحات الويب)السلكية والالسلكية للمعلومات 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 
اعإنترنت؛خدمات التحكم بالوصو ل لالنترنت،وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى هبكة اعإنترنت أو قواعد 

مقدمي )إلى هبكة االنترنت  البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم
، وتوفير وتشغيل املؤمترات اعإلكترونية، مجموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصو ل الى مواقع اعإم بي 
ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخو ل الى املواقع املوسيقية 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone,Internet, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, answer phone, 
directory enquiries and electronic mail services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, 
images, music and information; electronic message 
delivery services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmers and of 
films, teleshopping and web shoppingprogrammers; 
videotext, teletext and view data services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over electronic 
communications networks; video messaging services; 
video conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; providing user 
access to the Internet; Internet access control services, 
providing telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation of 
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الرقمية على االنترنت، استقبا ل املوسيقى الرقمية بواسطة 
صاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصو ل إلى البنية اعإت

التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصو ل اعإتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ اعإنتقا ل مبساعدة احلاسوب للرسائل 

اء؛ نقل والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنب
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجيرو التأجير 
التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت أو مكونات الستخدامها في 
توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية واملعلومات واخلدمات 

 . االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا

electronic conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned.  

 In the name of: Shareket Hadara Lil Estethmar Al . هركة حضارة لالستثمار التكنولوجي: بأسم 
Technology .  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

صندوق بريد  6ط/ البيرة ، مركز البيرة التجاري : عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  473  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27049  12145 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 02/06/2015  11/16/1115: اري  الت

االرز , القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 
التابيوكا والساغو ، الدقيق واملستحرات املصنوعة من احلبوب ، 
اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، عسل النحل 

ح ، اخلرد ل ، اخلل والعسل االسود ، اخلميرة ومسحوق اخلبيز ، املل
 . ، البهارات ، الثلج ( التوابل ) والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea , cocoa, and artificial coffee, rice 
, tappioce and sago, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery , ices, hony, 
treacle, yeast, baking-powder,salt, mustard, vinegar, 
sauces( condiments) spices, ice  

  In the name of: Sharekat alomdah llsenaat alghthaaeiah هركة العمدة للصناعات الغذائية : بأسم 

  Address: Jenin- alyamoon اليامون –جنني  :العنوان 

Address for Services جنني : عنوان التبليغ  :    
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 (  474  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27051  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 03/06/2015  13/16/1115: التاري  

صابون احِلالقة؛ بلسم احلالقة؛ كرمي للحالقة؛ رغوات : من اجل 
للحالقة؛ جل حالقة؛ لوهن ما بعد احلالقة؛ صابون للجلد؛ 

ماء الكولونيا؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام العطور؛ 
الشخصي؛ الزيوت العطرية لالستخدام الشخصي؛ كرميات 
الوجه؛ أقنعة التجميل؛ لوهن تنظيف البشرة؛ مستحضرات 
تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي املالبس؛ 
التنظيف، والتلميع، مستحضرات الفرو والكشط؛ الصابون؛ 

العطرية، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، لوهن املواد 
 . الشعر؛ منظفات االسنان

In Respect of: Shaving soap; shaving balm; shaving 
cream; shaving foam; shaving gel; after-shave lotion; skin 
soap; perfume; Cologne water; personal deodorants; 
essential oils for personal use; face creams; beauty 
masks; skin cleansing lotions; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

  .In the name of: PENNELLIFICIO OMEGA- S.P.A إيه .بي.بينيلليفكيو أوميغا أس: م بأس

  Address: VIALARGA 13 BOLOGNA , ITALY بولوغنا ، إيطاليا  13فياالرغيا  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  475  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27052  12151 :رية رقم العالمة التجا

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 03/06/2015  13/16/1115: التاري  

فراهي احلالقة؛ حماالت فراهي احلالقة؛ اسفنج احلمام؛ : من اجل 
اعإسفنج لألغراض املنزلية؛ إسفنج الكشط لفرو اجللد؛ حماالت 

كياج؛ الشعر للفراهي؛ فراهي اعإسفنج؛ الفراهي؛ فراهش امل
مستحضرات التجميل؛ فراهي للحواجب؛ فراهي املراحيض؛ 

In Respect of: Shaving brushes; shaving brush stands; 
toilet sponges; sponges for household purposes; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; sponge holders; brushes; 
make-up brushes; hair for brushes; cosmetic brushes; 
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األلياف االصطناعية للفراهي؛ فراهي األسنان؛ أدوات التنظيف 
؛ فراهي تنظيف الرقبة؛ أوعية احلالقة؛ أحواض (املشغلة يدويا)

احلالقة؛ أدوات مستحضرات التجميل؛ حقائب مواد الزينة؛ لوازم 
؛ أدوات وأواني وأوعية لالستعما ل املنزلي وللمطاب ؛ الفراهي

؛ مواد (باستثناء فراهي التلوين)أمشاط وأسفنج؛ الفراهي 
صناعة الفراهي؛ أدوات للتنظيف؛ سلك جلي؛ الزجاج غير 

باستثناء الزجاج املستخدم في )املشغو ل أو هبه املشغو ل 
اخلزفية غير  ؛ األواني الزجاجية، اواني البورسلني واالواني(البناء

 . الواردة في اصناف أخرى

eyebrow brushes; toilet brushes; synthetic fibers for 
brushes; toothbrushes; cleaning instruments (hand-
operated); neck dusters; shaving bowls; shaving basins; 
cosmetic utensils; toilet cases; brush goods; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith); combs and sponges; brushes (except 
paintbrushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes.  

  .In the name of: PENNELLIFICIO OMEGA- S.P.A إيه .بي.بينيلليفكيو أوميغا أس: بأسم 

  Address: VIALARGA 13 BOLOGNA , ITALY بولوغنا ، إيطاليا  13فياالرغيا  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  476  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27053  12153 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 03/06/2015  13/16/1115: التاري  

  In Respect of: milk product منتجات االلبان : من اجل 

  In the name of: abed alla ali dodi عبداهلل علي محمد دودي : بأسم 

  Address: al khalil  1555115315-اخلليل حلحو ل :العنوان 

  Address for Services :  al khalil  1555115315-اخلليل حلحو ل: عنوان التبليغ 

 

 (  477  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27054  12154 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 04/06/2015  14/16/1115: التاري  

 In Respect of: Production of radio and television إنتاج برامج الراديو والتلفزيون : من اجل 
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programmes  

  In the name of: Alhaj Abed Rabee Nabeel Rabea Alghazi ربيع نبيل ربيع الغازي احلاج عبد : بأسم 

  Address: Ramallah - Almasyoun - Hay Alnahda النهضة  حي-املاصيون-رام اهلل :العنوان 

 Address for Services :  Ramallah - Almasyoun - Hay حي النهضة -املاصيون-رام اهلل: عنوان التبليغ 
Alnahda  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
فية واألرقام ذات باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوص

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  478  )  
 

  Trade Mark No.: 27055  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 04/06/2015  14/16/1115: التاري  

  In Respect of: Mopeds Motorcycle دراجات نارية , دراجات ذات محركات صغيره : من اجل 

  In the name of: Guangzhou Solinnk Industry Co جواجنزهاو سونلينك اندصتري كو : بأسم 

, بــاوجو روود مينجزهــو انداصــتريا ل بــارو  1-1نــومبر  :العنــوان 
 . ألصني , جواجنزهاو , كوجناوا 

Address: No1-2 BAOJU ROAD , MINGZHU INDUSTRIAL 
PARK , CONGHUA , GUANGZHOU , CHINA .  

طولكرم ت , مثلث هويكه , عمارة حابس يونس : عنوان التبليغ 
151606222  

Address for Services :   

 

 (  479  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27056  12156 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/06/2015  14/16/1115: التاري  

  In Respect of: wheat flower snackes مصنوع من دقيق القمح مسلي : من اجل 
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 In the name of: SHAREKAT MASAFI LELSENA'A WA هركة مسافي للصناعة والتجارة : بأسم 
ALTEJARAH  

  Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH  1166050اخلليل الظاهرية بجانب هركة ابو عالن ت  :العنوان 

اخلليل الظاهرية بجانب هركة ابو عالن ت : عنوان التبليغ 
1166050  

Address for Services :  AL KHALEEL AL DAHRIEH  

 

 (  480  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27057  12152 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

م والشراب، خدمات الكوفي هوب، خدمات تقدمي الطعا: من اجل 
، خدمات تقدمي املشروبات الساخنة (البارات)خدمات احلانات 

والباردة واملشروبات اخلفيفة، الوجبات اخلفيفة واحللويات ،خدمات 
 . توصيل الطعام

In Respect of: Services for food and beverages catering, 
coffee shop services, bar services , services for serving 
hot drinks, cold drink, soft drinks, snack-bars and sweets, 
delivery services.  

  In the name of: Goerge Bassam G. Musleh جورج بسام جورج مصلح : بأسم 

  Address: Al Rass St. , Beit – Sahour , Paletine هارع الرأس ، بيت ساحور ، فلسطني  :العنوان 

   : Address for Services  101ب .بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 

 

 (  481  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27059  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

رى املياه املعدنية والغازية ومشروبات الطاقة األخ: من اجل 
واملشروبات غير الكحولية، مشروبات و عصائر الفاكهة، انواع 
الشراب املركز وغيرها من املستحضرات عإعداد املشروبات، 
مشروبات الطاقة، مشروبات فاكهة؛ الكوكتيالت، غير 
الكحولية، مستخلصات الفواكه، بيرة الزجنبيل غير 

In Respect of: Mineral and aerated waters and other 
ENERGY DRINK non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, energy drinks, fruit drinks; cocktails, 
nonalcoholic, non-alcoholic fruit extracts, ginger beer I 
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  .ginger ale, isotonic beverages . بيرة الزجنبيل، املشروبات التواترية/الكحولية

  In the name of: Sun Mark (GULF) JLT جاي أ ل تي ( غلف)صن مارو : بأسم 

، وحـدة  1برج احلظ ، أبراج بحيرة اجلميرة ، قطعة رقم ج :العنوان 
 . ، دبي ، اعإمارات العربية املتحدة 133151ب .، ص  1511رقم 

Address: 1502, Fortune Tower, Jumeirah Lake Towers Plot 
No.C1, Unit No. 1502 P. 0. Box: 233190, Dubai, United Arab 
Emirates  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  482  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27060  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 33  33 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

املشروبات الكحولية املصنوعة من الفواكه والعنب؛ : من اجل 
املشروبات الكحولية املمزوجة مع مشروبات الطاقة؛ فودكا؛ 
الشمبانيا؛ براندي؛ جن؛ ويسكي؛ التيكيال؛ املشروبات الالذعة؛ 

 . روباتالرم؛ املشروبات الروحية؛ خلطات املش

In Respect of: Alcoholic beverages made from fruits and 
grapes; alcoholic beverages mixed with energy drinks; 
vodka; champagne; brandy; gin; whisky; tequila; bitter; 
rum; spirit; cocktails.  

  In the name of: Sun Mark (GULF) JLT جاي أ ل تي ( غلف)صن مارو : بأسم 

، وحـدة  1برج احلظ ، أبراج بحيرة اجلميرة ، قطعة رقم ج :العنوان 
 . ، دبي ، اعإمارات العربية املتحدة 133151ب .، ص  1511رقم 

Address: 1502, Fortune Tower, Jumeirah Lake Towers Plot 
No.C1, Unit No. 1502 P. 0. Box: 233190, Dubai, United Arab 
Emirates  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  483  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27061  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

االعما ل، وتفعيل  خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه: من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising, Business Managemnt, 
Business Administration, Office Functions.  
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 In the name of: Sharikat agility llistsharat alidaria w املدنية /هركة أجيليتي لالستشارات االدارية واملالية: بأسم 
almalia almadnia aladia alama  

 -مبنـى جيـت وي  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني  :العنوان 
 الطابق الرابع 

Address: falsten ramallah shari alirsal mbna get way 
altabiq alrabi  

مبنى جيت  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني : عنوان التبليغ 
 الطابق الرابع  -وي 

Address for Services :   

 

 (  484  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27062  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون املالية، : من اجل 
 . الشؤون العقارية

In Respect of: Insurance, Financial Affairs, Monetary 
Affairs, Real Estate Affairs.  

هركة أجيليتي لإلستشارات االدارية واملالية املدنية : بأسم 
 عادية عامة 

In the name of: Sharikat agility llistsharat alidaria w 
almalia almadnia aladia alama  

 -جيـت وي مبنـى  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني  :العنوان 
 الطابق الرابع 

Address: falsten ramallah shari alirsal mbna get way 
altabiq alrabi  

مبنى جيت  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني : عنوان التبليغ 
 الطابق الرابع  -وي 

Address for Services :   

 

 (  485  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27063  12163 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، االنشطة : من اجل 
 الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education, Providing of Training, 
Entertainment, Sporting and Cultural Activities.  
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هركة أجيليتي لإلستشارات االدارية واملالية املدنية  :بأسم 
 عادية عامة 

In the name of: Sharikat agility llistsharat alidaria w 
almalia almadnia aladia alama  

 -مبنـى جيـت وي  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني  :العنوان 
 الطابق الرابع 

Address: falsten ramallah shari alirsal mbna get way 
altabiq alrabi  

مبنى جيت  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني : عنوان التبليغ 
 الطابق الرابع  -وي 

Address for Services :   

 

 (  486  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27064  12164 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 45  45 :في الصنف 

  Date: 07/06/2015  12/16/1115: التاري  

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية املمتلكات : من اجل 
واالفراد وخدمات هخصية واجتماعية يقدمها أخرون تلبية 

 حلاجات االفراد 

In Respect of: Legal Services security for the protection of 
property and individuals personal and social services 
rendered by others to meet the need of individuals.  

هركة أجيليتي لإلستشارات االدارية واملالية املدنية : بأسم 
 عادية عامة 

In the name of: Sharikat agility llistsharat alidaria w 
almalia almadnia aladia alama  

 -مبنـى جيـت وي  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني  :العنوان 
 الطابق الرابع 

Address: falsten ramallah shari alirsal mbna get way 
altabiq alrabi  

مبنى جيت  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  -فلسطني : عنوان التبليغ 
 الطابق الرابع  -وي 

Address for Services :   

 

 (  487  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27066  12166 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 08/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: cosmatics مواد التجميل : من اجل 
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  In the name of: musa ahmad mahmod abid rabo موسى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 

دبـي  مؤسسـة-احلـرس طلعـة أضـواء املدينـة-اخلليـل :العنوان 
  1114301للتجارة العامة 

Address: Hebron- Alharas  

مؤسسة دبي -احلرس طلعة أضواء املدينة-اخلليل: عنوان التبليغ 
  1114301للتجارة العامة 

Address for Services :  Hebron- Alharas  

 

 (  488  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27068  12160 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 08/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: hamed as'ad hamed koni حامد اسعد حامد كوني : بأسم 

  Address: nablus sharee tel - jawwal : 0598727880  1550212001: جوا ل  -هارع تل  -نابلس  :العنوان 

 : Address for Services :  nablus sharee tel - jawwal  1550212001: جوا ل  -هارع تل  -نابلس : عنوان التبليغ 
0598727880  

 

 (  489  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27069  12165 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 09/06/2015  15/16/1115: التاري  

اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد وخالصات : من اجل 
فواكه وخضروات محفوظه ومجمده ومجففه ,اللحم 
البيض ,ومربيات وفواكه مطبوخه بالسكر(جيلي)هالم,ومطهوه

 . الزيوت والدهون املعده لالكل,واحلليب ومنتجات احلليب

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;meatextracts 
,preserved,frozen,dried and cooked fruits and vegetables, 
jellies,jams,compotes,eggs, milk,and milk 
prouducts,edibleoils and fats  
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 In the name of: sharikit alahed lilintaj wa altasweq هركة العهد لالنتاج والتسويق الزراعي : بأسم 
alzeraai  

  Address: nablu boreen- jawwal 0599674124  1555624114جوا ل -بورين  -نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablu boreen- jawwal 0599674124  1555624114جوا ل -بورين  -نابلس: عنوان التبليغ 

 

 (  490  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27070  12121 : العالمة التجارية رقم

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

، اجملالت، الكتب، املطبوعات الدورية، : املطبوعات، حتديدا: من اجل 
النشرات اعإخبارية، والنشرات التعريفية في جميع مجاالت 

ادة وتسيير األعما ل، والبحث، اعإبداع، واالبتكار، والقيادة، وقي
 . وتطوير التعليم واجملتمع 

In Respect of: Printed matter namely, magazines, books, 
printed periodicals, newsletters, and brochures all in the 
fields of creativity, innovation, leadership, 
entrepreneurship, research, education and community 
development.  

 In the name of: Qatar Foundation for Education, Sciences مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع : بأسم 
& Community Development  

، الدوحة، 5015. ب.املدينة التعليمية، هارع اللقطة، ص :العنوان 
 قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, Qatar  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  491  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27071  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات التعليم، اخلدمات املتعلقة بالتدريب، اعإرهاد : من اجل 
والتدريس واكتساب املهارات، لألفراد، وخصوصا التصميم ، 

In Respect of: Education services, services relating to 
training, instruction teaching and acquiring skills, for 
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وتطوير، إدارة ونشر الدورات الدراسية، االمتحانات وإجراءات 
الفحص وكذلك أساليب التدريس؛ التدريب مبا في ذلك التدريب 

؛ تنظيم )علمنيحتديدا لضبط امل(املهني واملستمر للمعلمني 
وعقد الدورات وورش العمل، والدروس اخلصوصية، واالختبارات 
واخلدمات املتعلقة بالتقييم، مبا في ذلك التعيني على مستوى 
اجملموعات، االختبار ومنح الدرجات واأللقاب، حتديدا توزيع 
الشهادات ذات الصلة؛ تنظيم وإدارة جلسات االمتحانات، 

اخلدمات األخرى املتعلقة بالتدريس  تقييمات الفحص، التصحيح،
التي تتكون في إصدار أوراق االمتحان، ترتيب وإجراء تقييمات 
للمتقدمني الطالبني االلتحاق باجلامعة أو بكليات التدريب؛ 
تنظيم وإدارة التجمعات، واالجتماعات، والفعاليات الرياضية 

املؤمترات والثقافية، واحللقات الدراسية ، والندوات، وورش العمل، 
واالتفاقيات؛ املعلومات حو ل التدريب واألنشطة التدريسية، نشر 
النصوص، خصوصا بشكل إلكتروني قابل للتحميل، النشاطات 
الرياضية والثقافية؛ خدمات الترجمه؛ االستشارات املهنية 

 . بخصوص التعليم، واملسائل التدريبية والتعليمية 

individuals, in particular design, development, running and 
popularisation of study courses, exams and examination 
procedures as well as teaching methods; training 
including teachers professional training and continuous 
training (especially teacher control); organization and 
running of courses and workshops, tutorials, exams and 
assessment-related services, including assigning to level 
groups, testing and awarding degrees and titles, in 
particular distribution of relevant certificates; organisation 
and running of exam sessions, examination assessments, 
grading, other teaching related services consisting in 
producing exam papers, arranging and holding 
assessments for applicants seeking admission to 
university or training colleges; organization and running 
of gatherings, meetings, sports and cultural events, 
seminars, colloquia, workshops, conferences and 
conventions; information on training and teaching 
activities, publication of texts, especially in downloadable 
electronic format, sports and cultural activities; translation 
services; professional consultation in educational, 
training and teaching matters.  

 In the name of: Qatar Foundation for Education, Sciences مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع : بأسم 
& Community Development  

، الدوحة، 5015. ب.املدينة التعليمية، هارع اللقطة، ص :العنوان 
 قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, Qatar  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  492  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27072  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

، اجملالت، الكتب، املطبوعات : املطبوعات، حتديدا: من اجل 
الدورية، النشرات اعإخبارية، والنشرات التعريفية في جميع 

جاالت اعإبداع، واالبتكار، والقيادة، وقيادة وتسيير األعما ل، م
 . والبحث، وتطوير التعليم واجملتمع 

In Respect of: Printed matter namely, magazines, books, 
printed periodicals, newsletters, and brochures all in the 
fields of creativity, innovation, leadership, 
entrepreneurship, research, education and community 
development.  
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 & In the name of: Qatar Foundation for Education, Sciences مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع : بأسم 
Community Development  

ــوان  ــة، ص :العن ــارع اللقط ــة، ه ــة التعليمي ، 5015. ب.املدين
 ة، قطر الدوح

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, Qatar  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
رقام باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واأل

 ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  493  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27073  12123 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات التعليم، اخلدمات املتعلقة بالتدريب، اعإرهاد : من اجل 
املهارات، لألفراد، وخصوصا التصميم ، والتدريس واكتساب 

وتطوير، إدارة ونشر الدورات الدراسية، االمتحانات وإجراءات 
الفحص وكذلك أساليب التدريس؛ التدريب مبا في ذلك التدريب 

؛ تنظيم )حتديدا لضبط املعلمني(املهني واملستمر للمعلمني 
ت وعقد الدورات وورش العمل، والدروس اخلصوصية، واالختبارا

واخلدمات املتعلقة بالتقييم، مبا في ذلك التعيني على مستوى 
اجملموعات، االختبار ومنح الدرجات واأللقاب، حتديدا توزيع 
الشهادات ذات الصلة؛ تنظيم وإدارة جلسات االمتحانات، 
تقييمات الفحص، التصحيح، اخلدمات األخرى املتعلقة بالتدريس 

ن، ترتيب وإجراء تقييمات التي تتكون في إصدار أوراق االمتحا
للمتقدمني الطالبني االلتحاق باجلامعة أو بكليات التدريب؛ 
تنظيم وإدارة التجمعات، واالجتماعات، والفعاليات الرياضية 
والثقافية، واحللقات الدراسية ، والندوات، وورش العمل، املؤمترات 
ر واالتفاقيات؛ املعلومات حو ل التدريب واألنشطة التدريسية، نش
النصوص، خصوصا بشكل إلكتروني قابل للتحميل، النشاطات 
الرياضية والثقافية؛ خدمات الترجمه؛ االستشارات املهنية 

 . بخصوص التعليم، واملسائل التدريبية والتعليمية 

In Respect of: Education services, services relating to 
training, instruction teaching and acquiring skills, for 
individuals, in particular design, development, running and 
popularisation of study courses, exams and examination 
procedures as well as teaching methods; training 
including teachers professional training and continuous 
training (especially teacher control); organization and 
running of courses and workshops, tutorials, exams and 
assessment-related services, including assigning to level 
groups, testing and awarding degrees and titles, in 
particular distribution of relevant certificates; organisation 
and running of exam sessions, examination assessments, 
grading, other teaching related services consisting in 
producing exam papers, arranging and holding 
assessments for applicants seeking admission to 
university or training colleges; organization and running 
of gatherings, meetings, sports and cultural events, 
seminars, colloquia, workshops, conferences and 
conventions; information on training and teaching 
activities, publication of texts, especially in downloadable 
electronic format, sports and cultural activities; translation 
services; professional consultation in educational, 
training and teaching matters.  
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 In the name of: Qatar Foundation for Education, Sciences مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع : بأسم 
& Community Development  

، الدوحة، 5015. ب.ملدينة التعليمية، هارع اللقطة، صا :العنوان 
 قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, Qatar  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
ستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات با

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  494  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27075  12125 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

ية ، مستحضرات جتميل ، صابون ، عطور وزيوت عطر: من اجل 
 . للشعر ( لوهن)غسو ل 

In Respect of: Soaps perfumery essential oils cosmetics 
hair lotions  

  In the name of: National Product ALsenaiah wa ltegariah هركة ناهونا ل برودكت الصناعية التجارية : بأسم 

  Address: Beit hanian -Jerusalem بيت حنيناالبلد القدس  :العنوان 

   : Address for Services  1عمارة زيادة ط : عنوان التبليغ 

 

 (  495  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27076  12126 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

جيه األعما ل وتفعيل النشاط الدعاية واعإعالن وإدارة وتو: من اجل 
وذلك ,خدمات جتميع تشكيلةمن السلع لصالح الغير ,املكتبي

وال )لتمكني عامة الزبائن من معاينتها وهرائها عند احلاجة 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions,The bringing 
together , for the benefit of others of avariety of goods 
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ميكن ان توفر مثل هذه اخلدمات ,( ينطوي ذلك على خدمة النقل 
من خال ل محالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة وعبر كتالوجات 

لبريدية او من خال ل وسائل االتصا ل االلكترونية على الطلبات ا
و , املواقع الشبكية او برامج التسوق التلفزونية , سبيل املثا ل 

عرض سلع على وسائل اعإعالم , املساعدة في إدارة األعما ل
عرض , دعاية وإعالن خارجي , عرض السلع, لغايات البيع بالتجزئة

عرض سلع على , بالتجزئة سلع على وسائل اعإعالم لغايات البيع
, ترويج املبيعات لآلخرين, وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة

 , توزيع العينات

(excluding the transport therof ) ,enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods , such 
services may be provided by retail stores , wholesale 
outlets ,through mail order catalogues or by means of 
electronic media for example through web sites or 
television shopping programmes , Business management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on-), for retail purposes, Demonstration of goods, Outdoor 
advertising, Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Retail purposes (Presentation 
of goods on communication media for retail purposes, 
Sales promotion for others, Samples (Distribution).  

  .In the name of: Haj Mahmoud Habiba & Sons Co هركة احلاج محمود حبيبه واوالده : بأسم 

ـــوان  ـــ, 611243ب .ص :العن ـــة 11161ـان عم ـــة األردني ، اململك
 . الهاهمية

Address: PO Box 620743 Amman11162, Hashemite 
Kingdom of Jordan.  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  496  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27077  12122 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :الصنف في 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ 
اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ عسل النحل والعسل 

ميرة ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل والصلصات األسود؛ اخل
خبز , حلويات عربية بكافة أنواعها, ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)

َلى, إفرجني , حلويات, حلويات لتزيني أهجار عيد امليالد, كعك ُمحَّ
بوظة , قطر السكر, [حلويات]قراص سكرية ,كعك محلى

أقراص , [حلويات]حلوى قطع , ثلج للمرطبات املنعشة, (أيسكرمي)
, بيتزا, [كعك]بتي فور , [فطائر]معجنات , فطائر, [حلويات]محالة 

حلويات , محليات طبيعية, سكر, حلويات السكر, سندويشات
 . كعك الوفل, (كيك بالفواكه )تورتات , سكرية 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice,All typ 
the Arabic Sweets, Bread rolls, Buns, Christmas trees, 
Confectionery for decorating, Confectionery, Cookies, 
Fondants [confectionery], Golden syrup, Ice cream, Ice for 
refreshment, Lozenges [confectionery], Pastilles 
[confectionery], Pastries, Pâté [pastries], Petit fours 
[cakes], Pizzas, Sandwiches, Sugar confectionery, Sugar, 
Sweeteners (Natural), Sweetmeats [candy], Tarts, Waffles.  
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  .In the name of: Haj Mahmoud Habiba & Sons Co هركـة احلاج محمود حبيبـة وأوالده : بأسم 

ـــوان  ــــان , 611243ب .ص :العن ـــة 11161عم ـــة األردني ، اململك
 الهاهمية 

Address: PO Box 620743 Amman11162, Hashemite 
Kingdom of Jordan.  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  497  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27078  12120 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات توفير األطعمة واملشروبات، وخدمات اعإيواء : من اجل 
املطاعم املؤقتة أو املتنقلة , الكافتيريات, املقاهي, املؤقت

, تأجير غُرف اعإجتماعات, التموين بالطعام والشراب, (الكانتينات)
مطاعم تقدمي الوجبات , مطاعم اخلدمة الذاتية, املطاعم
 اخلفيفة 

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation, Cafés, Cafeterias, Canteens, 
Catering (Food and drink, Rental of meeting rooms, 
Restaurants, Restaurants (Self-service), Self-service 
restaurants, Snack-bars.  

  .In the name of: Haj Mahmoud Habiba & Sons Co الده هركـة احلاج محمود حبيبـة وأو: بأسم 

ـــوان  ــــان , 611243ب .ص :العن ـــة 11161عم ـــة األردني ، اململك
 الهاهمية 

Address: PO Box 620743 Amman11162, Hashemite 
Kingdom of Jordan.  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  498  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27079  12125 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  
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السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles.  

  In the name of: FINANSCONSULT EOOD فينانس كونسولت إيوود : بأسم 

  Address: Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria بلوفديف، بلغاريا  4111-، بي جي16هارع التزيكو  :العنوان 

رام ,24ب .فؤاد ورجا هحادة، محامون، صعزيز و: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  499  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27080  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

ت، السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبري: من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles.  

  In the name of: FINANSCONSULT EOOD فينانس كونسولت إيوود : بأسم 

  Address: Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria بلوفديف، بلغاريا  4111-، بي جي16هارع التزيكو  :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 (  500  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27081  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

 ;In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco productsالسجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
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  .lighters; matches; smokers' articles . لوازم املدخنني

  In the name of: FINANSCONSULT EOOD فينانس كونسولت إيوود : بأسم 

  Address: Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria بلوفديف، بلغاريا  4111-، بي جي16و هارع التزيك :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  501  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27082  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 10/06/2015  11/16/1115: التاري  

السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، : من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles.  

  In the name of: FINANSCONSULT EOOD فينانس كونسولت إيوود : بأسم 

  Address: Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria بلوفديف، بلغاريا  4111-، بي جي16هارع التزيكو  :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  502  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27083  12103 :رية رقم العالمة التجا

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

 In Respect of: Services for food and drinks and sweets خدمات تقدمي الطعام والشراب واحللويات : من اجل 
services  
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  In the name of: HOSSAIN AA NASSER ALDEEN الدين  حسني عبد الرؤوف عبد ناصر: بأسم 

  Address: ALKHALIL باب الزاوية -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  ALKHALIL باب الزاوية -اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  503  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27084  12104 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعما ل وتفعيل : من اجل 
 . النشاط املكتبي

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.  

 In the name of: SHAREKAT ADAMS LELESTERAD . يعهركة ادمز لالستيراد والتوز: بأسم 
WALTAWZEE  

  .Address: Ramallah – Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services . 3ط/ رام اهلل، برج رام اهلل التجاري: عنوان التبليغ 

 

 (  504  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27085  12105 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

 –جهزة التدفئة وتوليد البخار -وتشمل أجهزة اعإنارة: من اجل 
جهزة  -فران غاز وكهرباء –أجهزة الطهي -التجفيف والتهوية

برادات منزلية  –التبريد -توزيع املياه والتركيبات الصحية
 وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes  

  In the name of: khaled hamdan mohammd hamada خالد حمدان محمد حمادة : بأسم 

  Address: gaza -alsodaniah shat al bahr غزة السودانية هاطئ البحر  :العنوان 

   : Address for Services  1555361610اخلليل دوار املنارة : عنوان التبليغ 
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 (  505  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27086  12106 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

ت احلمام؛ فقاعات للحمام؛ صابون جل للحمام؛ زيو: من اجل 
مستحضرات جتميل وصابون للحمام واالستحمام؛ مستحضرات 
التجميل؛ هاهات واقية من الشمس؛ كرمي للجسم؛ غسو ل 

للجسم؛ زيوت اجلسم؛ ملمع أظافر؛ تلؤلؤ األظافر؛ ماء ( لوهن)
الكولونيا؛ صابون؛ عطور؛ هامبو الشعر ومكيفات الشعر 

جسم؛ معجون أسنان؛ غسو ل فم؛ مزيالت الروائح ومسحوق لل
لروائح الفم؛ كرميات ترطيب الشفتني، كرمي للشفاه، صقل 

 ؛ منظفات البشرة (غير طبية)الشفاه، مراهم هفاه 

In Respect of: Bath oils; bubble bath; gel soaps for bath; 
cosmetics and soaps for bath and shower; cosmetics; 
sunscreen; body cream; body lotion; body oils; nail polish; 
nail glitter; cologne; soaps; perfumery; hair shampoo, hair 
conditioner; body powder; tooth paste; mouthwash; 
deodorants for mouth odor; lip moisturizer, lip cream, lip 
gloss, lip balm (non-medical) ; skin cleansers  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  506  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27087  12102 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

الفيديو؛ مكبرات /وسائط مسجلة مع الصوت والصور: من اجل 
الصوت محمولة؛ مشغالت أقراص مدمجة؛ أجهزة استريو 
هخصية؛ وصالت لتوسيع فعالية أجهزة احلاسوب الشخصية 
على هكل مفكرات؛ توصيالت لتوسيع فعالية مشغالت 
املوسيقى احملمولة؛ سماعات رأس؛ سماعات األذن؛ أجهزة حاسوب 
هخصية؛ أجهزة حاسوب لوحية؛ وسائد الفأرة؛ فأرة احلاسوب؛ 
لوحات املفاتيح للحاسوب؛ مشغالت فالش الناقل التسلسلي 
العام؛ آالت الكاريوكي؛ جهاز إرسا ل واستقبا ل نقا ل صغير؛ 

؛ (فوتوغرافية)أجهزة الهواتف؛ أجهزة حاسوب؛ كاميرات 
لأللعاب  مغناطيسات زخرفة؛ إطارات صور رقمية؛ خوذات واقية

الرياضية؛ أقنعة حتت املاء؛ نظارات واقية للسباحة؛ نّظارات بصر؛ 
نظارات همسية؛ إطارات للنظارات الواقية؛ إطارات للنظارات 

In Respect of: Media recorded with sound and 
images/movies; portable audio speakers; compact disc 
players; personal stereos; connectors for expanding 
functionality of notebook personal computers; connectors 
for expanding functionality of portable music players; 
headphones; earphones; personal computers; tablet 
computers; mouse pads; computer mice; computer 
keyboards; USB flash drives; karaoke machines; walkie-
talkies; telephones; computers; cameras (photographic); 
decorative magnets; digital photo frames; protective 
helmets for sports; underwater mask; swim goggles; 
eyeglasses; sunglasses; frames for eyeglasses; frames 
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الشمسية؛ علب لنظارات البصر؛ علب للنظارات الشمسية؛ 
ملفات صوتية وفيديو وسمعية بصرية وصور قابلة للتنزيل؛ 

مع برمجيات برامج برمجيات حاسوب؛ خراطيش مسجلة 
أللعاب الفيديو املنزلي؛ خراطيش مسجلة مع برمجيات برامج 
أللعاب الفيديو آركيد؛ برمجيات ألعاب أللعاب الفيديو املنزلي؛ 
برمجيات ألعاب أللعاب الفيديو آركيد؛ برمجيات قابلة للتنزيل 
لألجهزة النقالة؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو املنزلي؛ 

الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو آركيد؛ حقائب لألجهزة  بطاقات
اخللوية؛ حقائب ألجهزة احلاسوب احملمولة؛ حقائب ألجهزة 
احلاسوب اللوحية؛ حقائب للكاميرات الرقمية؛ حقائب ملشغالت 
الصوت الرقمية؛ حقائب ألجهزة قراءة الكتب اعإلكترونية؛ 

واقية ألجهزة  أغطية وعلب واقية لألجهزة اخللوية؛ أغطية وعلب
احلاسوب احملمولة؛ أغطية وعلب واقية ألجهزة احلاسوب اللوحية؛ 
أغطية وعلب واقية للكاميرات الرقمية؛ أغطية وعلب واقية 
ملشغالت الصوت الرقمية؛ أغطية وعلب واقية ألجهزة قراءة 
الكتب اعإلكترونية؛ هرائط للهواتف اخللوية؛ الهواتف اخللوية؛ 

 اسوب؛ عصا حتكم بألعاب أجهزة احلاسوب عصا حتكم بأجهزة احل

for sunglasses; cases for eyeglasses; cases for 
sunglasses; downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software; cartridges recorded with 
program software for home video games; cartridges 
recorded with program software for arcade video games; 
game software for home video games; game software for 
arcade video games; downloadable software for mobile 
devices; memory cards for home video game machines; 
memory cards for arcade video game machines; bags for 
cell phones; bags for laptops; bags for tablet computers; 
bags for digital cameras; bags for digital audio players; 
bags for electronic book readers; protective covers and 
cases for cell phones; protective covers and cases for 
laptops; protective covers and cases for tablet computers; 
protective covers and cases for digital cameras; 
protective covers and cases for digital audio players; 
protective covers and cases for electronic book readers; 
straps for cell phones; computer joysticks; computer game 
joysticks  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :نوان الع
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  507  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27088  12100 :جارية رقم العالمة الت

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

ساعات حائط وساعات يد ولوازمها؛ علب وحافظات : من اجل 
زخرفية من املعادن النفيسة؛ حلى صغيرة؛ دبابيس الياقة؛ 

مفاتيح من املعادن ؛ مجوهرات؛ حلقات (دبابيس زينة)دبابيس 
 النفيسة؛ سالسل مفاتيح من البالستيك 

In Respect of: Clocks, watches and accessories therefor; 
decorative boxes and containers of precious metal; 
charms; lapel pins; ornamental pins; jewelry; key rings of 
precious metal; plastic key chains  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  508  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27089  12105 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

مواد مطبوعة؛ كتب؛ كتب هزلية؛ كتب تلوين؛ مجالت؛ : من اجل 
نشرات إخبارية؛ ملصقات؛ تقاومي؛ بطاقات بريدية؛ حافظات جواز 

؛ صحف؛ قرطاسية؛ مفكرات؛ (جتارية)السفر؛ بطاقات ترويجية 
بطاقات املالحظات؛ بطاقات التهنئة؛ أقالم حبر؛ أقالم رصاص؛ 

ممحاة؛ ملصقات؛  أقالم تلوين؛ أقالم تظليل وحتديد؛ طباهير؛
أغلفة الكتب؛ فواصل الكتب؛ ألبومات للصور الفوتوغرافية؛ 
دفاتر لصق القصاصات؛ ألواح مبشبك؛ لوحات للرسم؛ مجلدات؛ 
لوحات ممغنطة؛ لوحات ذات املسح اجلاف؛ لوحات الطباهير؛ 
لوحات الرسم؛ كتب التمارين؛ الرّسوم االنطباعية؛ أوراق نقل 

لحفالت وزخارف ورقية للحفالت؛ ورق تغليف باحلرارة؛ زينة ورقية ل
الهدايا؛ اعإْسَتنِْسل؛ مساند الكتب؛ أطقم أدوات الطالء وعلبها؛ 

 صحون واقية من الورق؛ بطاقات بريدية 

In Respect of: Printed matter; books; comic books; 
coloring books; magazines; newsletters; posters; 
calendars; postcards; passport cases; trading cards; 
journals; stationery; notebooks; note cards; greeting 
cards; pens; pencils; crayons; markers; chalk; erasers; 
stickers; book covers; book marks; albums for 
photographs; scrapbooks; clipboards; drawing pads; 
folders; magnetic boards; dry erase boards; chalk boards; 
drawing boards; activity books; decalcomanias; heat 
transfer papers; paper party favors and paper party 
decorations; gift wrap paper; stencils; bookends; paint 
sets and cases therefor; paper coasters; post cards  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  509  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27090  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

صناديق للثياب؛ حقيبة سفر مستطيلة مسّطحة؛ : من اجل 
؛ حقائب لأللعاب (حقائب النقود)حقائب سفر؛ حقائب نسائية 

الرياضية؛ حقائب اخلصر؛ حقائب الظهر؛ محافظ جلدية 
مسطحة؛ حقائب نقل؛ محافظ؛ حقائب للعمالت املعدنية؛ 

 حقائب وما هابه ذلك؛ ِمَظاّلت 

In Respect of: Trunks; suitcases; traveling bags; purses; 
sport bags; waist packs; backpacks; briefcases; tote bags; 
wallets; coin cases; bags and the like; umbrellas  
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 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  510  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27091  12151 :لعالمة التجارية رقم ا

  In Class: 20  11 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

أثا ؛ مرايا؛ خزائن لأللعاب؛ كراسي بال ظهر أو ذراعني؛ : من اجل 
مقاعد عالية؛ أثا  قابل للنَّْف ؛ مقاعد مدعمة لألطفا ل؛ 

لبورسالن؛ متاثيل صغيرة مصنوعة من مقابض أدراج من ا
البالستيك؛ متاثيل صغيرة مصنوعة من اجلص؛ متاثيل صغيرة 
مصنوعة من اخلشب؛ متاثيل صغيرة مصنوعة من خيزران بامبو؛ 
متاثيل صغيرة مصنوعة من الشمع؛ منحوتات مصنوعة من 
البالستيك؛ متاثيل صغيرة مصنوعة من اجلص؛ متاثيل صغيرة 

؛ حقائب نوم؛ إطارات بالستيكية عإطار مصنوعة من اخلشب
الرخصة؛ إطارات الصور؛ سال ل كبيرة مصنوعة من اخلشب؛ 
سال ل كبيرة مصنوعة من خيزران بامبو؛ سال ل كبيرة مصنوعة 
من البالستيك؛ سال ل غير معدنية؛ كراسي قابلة للطي؛ زخارف 
الغرفة مصنوعة من اخلشب أو البالستيك أو الفينيل؛ لوحات 

وسائد الكرسي؛ وسادات؛ وسائد املقاعد؛ زخارف  النشرات؛
؛ َمْسكَُة الباب (زخارف)بالستيكية للكعك؛ هواتف نقالة 

؛ أجراس (غير معدنية)ومقابض معدنية من البورسالن؛ خطافات 
 زينة حتركها الرياح 

In Respect of: Furniture; mirrors; toy chests; stools; high 
chairs; inflatable furniture; booster seats for children; 
porcelain drawer pulls; figurines made of plastic; figurines 
made of plaster; figurines made of wood; figurines made 
of bamboo; figurines made of wax; sculptures made of 
plastic; figurines made of plaster; figurines made of wood; 
sleeping bags; plastic frames for license plate; picture 
frames; hampers made of wood; hampers made of 
bamboo; hampers made of plastic; baskets, not of metal; 
deck chairs; room decorations made of wood, plastic or 
vinyl; bulletin boards; chair pads; pillows; seat cushions; 
plastic cake decorations; mobiles (decoration); porcelain 
door knobs and handles; hooks (not of metal); wind chimes  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  511  )  
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  Trade Mark No.: 27092  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

باستثناء سخان املاء بالغاز، )أدوات لألغراض املنزلية : من اجل 
 ؛ حاويات حلفظ أو طب  األغذية؛(التدفئة، الطباخ وخزانة البالوعة

أوعية توزيع الصابون؛ اسفنج لغسل أواني الطعام؛ مكانس؛ 
مجارف الغبار؛ أقمشة تنظيف للمطاب ؛ سال ل للنفايات 

؛ سال ل؛ قفازات لألغراض املنزلية؛ (للغسيل)الورقية؛ سال ل كبيرة 
أجهزة تبريد املشروبات قابلة للنقل؛ حاويات املاء واملشروبات؛ 

؛ (فراغية)؛ زجاجات خوائية قوارير مياه بالستيكية تباع فارغة
جرار؛ فتاحات القناني؛ جرار السكر؛ صحون واقية من البالستيك؛ 

؛ قواطع الكعك احمللى؛ (مصاصة مُيص بها الشراب)هاروقة هرب 
أواني تقدمي الكعك؛ رهاهة امللح والفلفل؛ حامالت الفوط؛ 
سال ل الرحالت؛ صواني قوالب الثلج؛ دالء الثلج؛ قوالب الكعك 

؛ قفازات الشوايات؛ أواني زجاجية؛ أوعية صغيرة (كهربائية غير)
عإعداد الكرمية؛ أباريق الشاي؛ أكواب األطفا ل؛ صناديق الغداء؛ 
صحون ورقية وأكواب ورقية؛ أكواب بالستيكية، صحون 
بالستيكية؛ زبديات من البالستيك؛ علب هاي صغيرة؛ بضائع 

الطعام؛ مواد زخرفة من السيراميك واخلزفيات، مبا في ذلك أواني 
وأعما ل فنية مصنوعة من الزجاج أو البورسالن أو اخلزفيات؛ 

؛ (غير مصنوعة من املعادن النفيسة)مزهريات؛ آنية لألزهار 
أمشاط؛ فراهي الشعر؛ فراهي األسنان؛ علب أحمر الشفاه؛ 
حصاالت غير معدنية؛ فراهي املالبس؛ حاويات معزولة حرارياً 

ت؛ قدور القهوة والشاي غير كهربائية غير لألغذية أو املشروبا
مصنوعة من املعادن النفيسة؛ أحواض استحمام األطفا ل 
محمولة؛ حامالت معدات اعإستحمام؛ قفازات أعما ل البستنة؛ 
متاثيل صغيرة من السيراميك والزجاج والصيني؛ جرار الكعك 

 احمللى؛ قفازات الفرن؛ حوامل القدور 

In Respect of: Utensils for household purposes (excluding 
gas water heater, heater, cooker and sink cabinet); 
containers for keeping or cooking food; soap dispensers; 
sponges for washing dinnerware; brooms; dust pans; 
cleaning cloths for kitchen; wastepaper baskets; hampers 
(laundry); buckets; gloves for household purposes; 
portable beverage coolers; water and beverage 
containers; plastic water bottles sold empty; vacuum 
bottles; jars; bottle openers; sugar jar; plastic coasters; 
drinking straws; cookie cutters; cake servers; salt and 
pepper shakers; napkin holders; picnic baskets; ice trays; 
ice buckets; cake molds (not of electric); barbeque mitts; 
glassware; creamers; tea pots; infant cups; lunch boxes; 
paper plates and paper cups; plastic cups, plastic plates; 
plastic bowls; tea caddies; ceramic and earthenware 
goods, including dinnerware; decorative articles and 
works of art made of glass, porcelain or earthenware; 
vases; flower pots (not of precious metal); combs; hair 
brushes; tooth brushes; lipstick cases; piggy banks not of 
metal; clothes brushes; thermal insulated containers for 
food or beverages; non-electric coffee and tea pots not of 
precious metal; portable baby baths; shower caddies; 
gardening gloves; ceramic, glass and china figurines; 
cookie jars; oven mitts; potholders  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27093  12153 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 24  14 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  
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مفارش مائدة نسيجية؛ ستائر خفيفة للسرير : جل من ا
؛ أغطية مزخرفة جلوانب املائدة من القماش؛ مناهف (نسيجية)

نسيجية؛ مناهف لعبة اجلُولْف؛ بسط موضعيه للمائدة 
نسجية؛ صحون واقية من القماش؛ أعالم البطوالت الرياضية 

ديل من ؛ منا(باستثناء املالبس)املثلثة من القماش؛ بياضات احلمام 
؛ (ناموسيات)الورق؛ بياضات الفراش؛ أغطية الوسائد؛ ِهباو 

 بياضات املطب  

In Respect of: Textile tablecloths; bed canopies (textile); 
fabric table runners; textile towels; golf towels; textile 
place mats; cloth coasters; cloth pennants; bath linens 
(excluding clothing) ; handkerchiefs; bed linens; cushion 
covers; mosquito nets; kitchen linens  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ليـوان دب, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27094  12154 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

مالبس للرجا ل والنساء واألطفا ل؛ املئازر؛ جوارب قصيرة؛ : من اجل 
ربطات العنق؛ وهاح؛ صدريات أطفا ل من القماش؛ قبعات؛ مظالت 

ارب؛ الشمس في السيارات؛ أحزمة؛ حماالت البنطلون أو أربطة اجلو
أحذية ذات الرقبة؛ أحذية ذات الرقبة؛ أحذية رياضية؛ صناد ل؛ 
أحذية ذات الرقبة؛ خفف؛ البيجاما؛ مالبس داخلية؛ مالبس 
سباحة؛ برانس احلمام؛ أزياء أثواب تنكرية؛ قمصان؛ بزات للركض؛ 
بنطلونات؛ سراويل قصيرة؛ معاطف خفيفة للسباحة؛ تنانير؛ 

 سترات؛ معاطف؛ بدالت الثلج بلوزة؛ فساتني؛ كنزات صوفية؛ 

In Respect of: Clothing for men, women and children; 
aprons; socks; ties; scarves; cloth baby bibs; hats; sun 
visors; belts; suspenders; boots; shoes; sneakers; 
sandals; booties; slippers; pajamas; underwear; 
swimwear; bath robes; fancy dress costumes; shirts; 
jogging suits; pants; shorts; tank tops; skirts; blouses; 
dresses; sweaters; jackets; coats; snow suits  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكـود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27095  12155 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

حلم وسمك ودواجن وطرائد؛ ُخالصات اللحوم؛ فواكه : من اجل 
وخضروات محفوظة ومجففة ومعاجلة؛ بيض؛ بيض معالج؛ 

؛ مربى؛ كومبورت؛ (جيلي)هالم خضروات مجمدة؛ فواكه مجمدة؛ 
صلصة الفواكه؛ أغذية ومشروبات قائمة على األلبان مبا في ذلك 

 اللنب واملشروبات القائمة على اللنب 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and processed fruits and vegetables; 
eggs; processed eggs; frozen vegetables; frozen fruits; 
jellies; jams; comports; fruit sauces; dairy based foods 
and beverages including yogurt and yogurt based 
beverages  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27096  12156 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 28  10 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

دمى؛ أدوات ألعاب؛ متاثيل هخصيات ممثلني ولوازمها؛ : من اجل 
ألعاب محشوة؛ بالون؛ دمى حوض االستحمام؛ دمى تنفث املاء؛ 

مى قابل للنَّْف ؛ فقاقيع صابون؛ دمى يركب عليها؛ مركبات د
للعب؛ دمى؛ لوازم الدمى؛ مالبس الدمى؛ ألعاب ورقية؛ ورق اللعب؛ 
ألعاب باستخدام األلواح؛ أحجيات؛ مكعبات بناء؛ لعب أواني 
اخلبيز ولعب أواني الطب ؛ حصاالت لعب؛ طائرات ورقية؛ أقراص 

ألعاب البيناتا؛ أقنعة الوجه طائرة؛ قبعات ورقية للحفالت؛ 
؛ زينة هجرة امليالد؛ حقائب الفاصوليا؛ مقاعد احلبيبات؛ (لعب)

وحدات ألعاب إلكترونية حتمل باليد؛ طاوالت األنشطة لألطفا ل؛ 
دراجات ثالثية العجالت لألطفا ل؛ دراجات رجل لألطفا ل؛ مركبات 
 رباعية صغيرة في احلدائق الترفيهية؛ مركبات صغيرة ألعاب
يركب عليها؛ أقنعة هالووين؛ كرات؛ طوافات سباحة تستخدم 
لالستجمام؛ ألواح التزلج؛ لوحات تزلج على اجلليد؛ زالجات ذات 
عجالت؛ لوحات تزلج ذات عجالت على محور واحد؛ كرات لعبة 
البيسبو ل؛ مضارب لعبة البيسبو ل؛ قفازات ضرب الكرة؛ بضائع 

ية؛ ألعاب؛ ألواح ركوب لعبة البيسبو ل؛ بضائع األلعاب الرياض
األمواج؛ زعانف السباحة؛ أجهزة ألعاب البينبو ل؛ أدوات التحكم 

 مبنصات األلعاب 

In Respect of: Toys, playthings, action figures and 
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, 
water squirting toys, inflatable toys, soap bubbles, ride-on 
toys, toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothes, 
card games, playing cards, board games, puzzles, 
building blocks, toy bake ware and toy cookware, toy 
banks, kites, flying discs, paper party hats, pinatas, face 
masks (toys), Christmas tree ornaments, bean bags, 
electronic hand held game units, childrens activity tables, 
tricycles for kids, scooters for kids, go carts for 
amusement parks, ride on vehicles, Halloween masks, 
balls, swimming floats for recreational use, skateboards, 
ice skates, roller skates, in-line roller skates, baseball 
balls, baseball bats, batting gloves, baseball goods, 
sporting goods, games, surfboards, swim fins, pinball 
machines, controllers for game consoles  
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 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware بوريشن ديالوير كور, .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27097  12152 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

بسكويت؛ الكعك احمللى؛ بسكويت هش غير محلى؛ : من اجل 
فة قائمة على احلبوب؛ علكة؛ هوكوالته؛ خبز؛ أغذية خفي

؛ لنب مجمد؛ حلويات (أيس كرمي)مثلجات قابلة لألكل؛ بوظة 
نات؛ زخارف حلوى للكعك؛  مثلجة؛ كعك؛ كعك مملح وجاف؛ معجَّ

؛ (الكعك املعد من حليب وبيض ودقيق)بيتزا؛ كعك الوفل 
حلويات؛ حلوى؛ حلوى منكهة بالنعناع؛ فطائر؛ فشار؛ البودجن 

؛ أغذية خفيفة قائمة على (وى تعد من دقيق أو أرز أو تابيوكاحل)
؛ وجبات خفيفة بالفواكه املسكرة؛ [سندويشات]الرز؛ هطائر 

وجبات خفيفة بالفواكه اجملففة؛ وجبات خفيفة قائمة على 
الفواكه والصويا؛ رقائق خضروات؛ رقائق فواكه؛ كعك األرز؛ 

نات؛ وجبات احلبوب؛ قطع من احلبوب؛ دقيق الشوفان؛ م عجَّ
محضرة قائمة على معكرونة النودلز؛ هاي مثلج؛ مشروبات 
قائمة على الشوكوالته؛ الكاكاو ومشروبات قائمة على الكاكاو؛ 

 ( توابل)عصائر 

In Respect of: Biscuits, cookies; crackers; bread; cereal-
based snack food; chewing gum; chocolate; edible ices; 
ice cream; frozen yogurt; frozen confectioneries; cakes; 
pretzels; pastries; candy decorations for cakes; pizza; 
waffles; confectionery; candy; mint sweets; pies; popcorn; 
puddings; rice-based snack food; sandwiches; candied 
fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit and soy based 
snacks; vegetable crisps; fruit crisps; rice cakes; cereal; 
cereal bars; oatmeal; pastries; noodle based prepared 
meals; iced tea; chocolate-based beverages; cocoa, 
cocoa-based beverages; syrups (seasoning)  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, و كوربوريشنذا كارتوون نيتور: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27098  12150 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 
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  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

ات؛ عصير اللَّيُْمون احمللّى عصائر فاكهة؛ عصائر اخلضراو: من اجل 
؛ مياه ُمكربنة؛ مياه معدنية؛ مشروبات (الليموناضة)بالسكر 

رياضية؛ مستحضرات تنعيم؛ مشروبات غير كحولية؛ مشروبات 
 مصل احلليب 

In Respect of: Fruit juices; vegetable juices; lemonades; 
carbonated water; mineral waters; sports drinks; 
smoothies; non-alcoholic beverages; milk whey beverage  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :العنوان 
 املتحدة االمريكية الواليات 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27099  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات إنتاج وتقدمي برامج ترفيهية عبر التلفزيون : من اجل 
واألقمار الصناعية واعإنترنت وهبكات السلكية وغيرها من 
هبكات االتصا ل اعإلكترونية؛ خدمات تقدمي محتويات سمعية 

حتويات بصرية عبر فيديو حسب الطلب عبر اعإنترنت؛ تقدمي م
سمعية بصرية عبر البث على هبكة حاسوب عاملية؛ خدمات 
تقدمي برامج ترفيهية متعددة الوسائط عبر التلفزيون والنطاق 
العريض والالسلكية وعبر اعإنترنت؛ خدمات تقدمي الفيديو 
مباهرة؛ خدمات تقدمي املوسيقى مباهرة؛ خدمات تقدمي 

للتنزيل؛ خدمات املطبوعات مباهرة على اعإنترنت غير قابلة 
تقدمي مطبوعات إلكترونية عبر املواقع اعإلكترونية؛ خدمات إنتاج 
األفالم والتلفزيون واحملتوى الترفيهي الرقمي؛ تقدمي عروض 
ترفيهية مباهرة؛ خدمات املنتزهات الترفيهية؛ خدمات تقدمي 
ألعاب احلاسوب عبر اعإنترنت؛ خدمات ترفيهية؛ خدمات تقدمي 

ة عبر املواقع اعإلكترونية؛ خدمات تقدمي معلومات ترفيهي
 معلومات ترفيهية 

In Respect of: Producing and providing entertainment 
programs via television, satellite, the internet, wireless 
networks and other electronic communication networks; 
providing audio visual contents via internet video-on-
demand; providing audio visual contents via streaming on 
global computer network; providing multi-media 
entertainment programs via television, broadband, 
wireless and online services; providing on-line videos; 
providing on-line music; providing non-downloadable 
online publications; providing electronic publications via 
websites; production of films, television and digital 
entertainment content; presenting live entertainment 
performances; amusement park services; providing 
computer game via internet; Entertainment services; 
providing entertainment information via websites; 
providing entertainment information  

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware ديالوير كوربوريشن , .انك, ذا كارتوون نيتورو كوربوريشن: بأسم 
corporation  

, 31310جورجيـا , اتالنتـا, ان دبليـو, تيكود درايـف 1151 :عنوان ال
 الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  519  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27100  12111 :تجارية رقم العالمة ال

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من هذه : من اجل 
املواد غير املصنفة ضمن فئات أخرى ، جلود احليوانات سواء كانت 

، صناديق الثياب وحقائب السفر ، مدبوغة أو غير مدبوغة 
الشماسي واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل 

حقائب , حقائب املتسلقني واخمليمات والشواطىء, والسروج
عصي , هياكل املظالت والشماسي, هياكل حقائب اليد, الرياضة

صناديق السفر , حقائب اليد, محافظ النقود, تسلق اجلبا ل
حقائب , حقائب الوثائق واالوراق, (جلدية)وحافظات املفاتيح 

, حقائب حلمل االطفا ل, صناديق جلدية للقبعات, مالبس سفرية
, صناديق جلدية او من الواح جلدية, حقائب التسوق ذات العجالت
محافظ جلدية , محافظ اجليب, صناديق من ليف مفلكن
, احلقائب املدرسية ومحافظ الوثائق, مسطحة للوثائق واالوراق

, حقائب صغيرة ملواد التجميل غير مجهزة, ائب املدرسةحق
اغطية , مقود جلدي للحيوانات, رسن جلدي, اطواق للحيوانات

, احلقائب احملمولة, حقائب الظهر, قماش لسروج اخليو ل, املظالت
, رسن للحيوانات, صناديق موسيقية, جراب املؤونة للجنود

حبا ل , ط جلديةخيو, جلدية للتعبئة( اكياس واجربة)احلقائب 
, عصي املشي ومقابض املضالت, مقابض حلقائب السفر, جلدية

مالبس , االغطية اجللدية لالثا , بطانيات اخليو ل, رسن جلدي
, حلقات املظالت, لبادات لسروج اخليو ل, للحيوانات االليفة

لوازم اطقم , (اطقم للحيوانات)غمامات خفيفة للخيو ل 
حقائب العدد , كتف جلديةسيور , قواعد العصي, احليوانات

كمامات الفواه , جزادين سالسل مشبكة, (فارغة)اليدوية اجللدية 
احزمة , الواح جلدية, عذارات, (اطقم للحيوانات)جلام , احليوانات
احزمة ملعدات , حقائب التسوق, صناديق ثياب للسفر, جلدية
احزمة , احزمة جلدية للسروج, سيور الطقم احليوانات, اجلنود
, سيور جلدية, زخارف جلدية لالثا , اجللود املقلدة, جاتللزال

سياط ذات , اجللود املدبوغة, (اجزاء من جلود غير مدبوغة)ارومات 
اجزاء , (فرو احليوانات)اغطية من جلود احليوانات , تسع هعب

حقائب , اعنة, هكائم اللجام للحيوانات, مطاطية للركاب
جلود الشمواه بخالف , الفرو, (جلد مقلد)فرو اخللد , سفرية

اكياس مشبكة , (اكياس علف)مخالي , املستخدمة للتنظيف
سروج , واقيات لركوب اخليل, اغطية جلدية للنوابض, للتسوق
, (محافظ جيب)محافظ للبطاقات , مرابط للسروج, للركوب
 صمامات جلدية , (الطقم احليوانات)احزمة 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
bags for climbers and campers and beach bags; bags for 
sports; handbag frames; frames for umbrellas or parasols; 
mountaineering sticks; purses; handbags; travelling sets 
and key cases (leatherware); attache cases; garment bags 
for travel; hat boxes of leather; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; boxes of leather or of 
leather board; boxes of vulcanised fibre; pocket wallets; 
briefcases; school satchels and document cases; school 
bags; vanity cases (not fitted); collars for animals; leather 
leashes; leather laces, leather leads; umbrella covers; 
saddle cloths for horses; backpacks, rucksacks; 
haversacks; music cases; halters; bags (envelopes, 
pouches) of leather, for packaging; leather twist, leather 
thread; suitcase handles; walking stick and umbrella 
handles; lashes; horse blankets; furniture coverings of 
leather; clothing for animals; pads for horse saddles; 
umbrella rings; blinkers (harness); harness fittings; 
walking stick seats; shoulder belts ( straps), of leather; 
tool bags of leather (empty); chain mesh purses; muzzles; 
bridles (harness); head-stalls; leatherboard; bands of 
leather; travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers’ equipment; harness traces, harness straps; 
straps of leather (saddlery); straps for skates; imitation 
leather; trimmings of leather for furniture; leather straps; 
butts (parts of hides); curried skins; cat o’ nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; parts of rubber 
for stirrups; bits for animals (harness); reins; suitcases; 
moleskin (imitation of leather); fur; chamois leather, other 
than for cleaning purposes; nose bags (feed bags); net 
bags for shopping; casings, of leather, for springs; knee-
pads for horses; riding saddles; fastenings for saddles; 
card cases [notecases]; traces (harness); valves of leather  
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, انديتيكس. )ايه.اس, انداستريا دي ديزينو تكستيل: بأسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

 15141, اديفيسيو انديتيكس, افينيدا دي ال ديبوتاسيون :العنوان 
 اسبانيا , (ايه كورونا)اكستيكسو 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 
Arteixo (A Coruna), Spain  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  520  )  

 
  Trade Mark No.: 27101  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 11/06/2015  11/16/1115: التاري  

مالبس سائقي , سة القدم وأغطية الرأساملالبس وألب: من اجل 
, صدريات لالطفا ل غير مصنوعة من الورق, السيارات والدراجات

, مالبس السباحة, مالبس احلمام, مباذ ل, (مالبس)اربطة رأس 
سراويل اطفا ل , االوهحة, اغطية الراس لالستحمام والصناد ل

, احذية رياضية واحذية الشاطىء, ياقات واقية, من النسيج
, (مالبس)احزمة للنقود , (مالبس)احزمة , هاالت, (مالبس)نس برا

مشدات للنساء , ربطات العنق, بدالت رطبة للتزلج على املاء
اغطية )قبعات , االوهحة, هاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)

مشدات , مالبس للوقاية من املاء, (مالبس)قفافيز , (الراس
مناديل مخرمة , صيرةجوارب ق, جوارب طويلة, طرحات, للنساء

, نعا ل للباس القدم, بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)
, حماالت للبنطلونات, (مالبس)خمر , كعوب لالحذية او اجلوارب

, كفوف, قمصان داخلية للرجا ل, (مالبس)ياقات , مالبس للمواليد
عصابات , زمامات األكمام, نعا ل داخلية, (مالبس)أغطية لألذنني 

جيوب , البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس) للمعصم
مراييل , مالبس ضيقة, تنانير حتتية, حماالت للجوارب, املالبس

أطراف أمامية , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية, (مالبس)
, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
مانعة النزالق  أدوات, أحذية أو صناد ل من نسيج احللفاء, معاطف
, جالبيب, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, األحذية

أغطية ال تسخن كهربائياً , بيريهات, مالبس نسائية داخلية
رصائع , فرعات األحذية, ابواط, أحذية ذات أربطة, لتدفئة القدمني

زخارف , لوازم معدنية لألحذية, أحذية نصفية, ألحذية كرة القدم
سراويل داخلية , كعوب لألحذية, يور لألحذيةس, لباس القدم

, صدر القميص, ياقات قمصان, قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)
مالبس )صدارات , قمصان نصف كم, (صدر القميص)صدارات 
صدارات لصيد , (مالبس)اجلاكيتات , صدريات, صدارات, (داخلية
قمصان مسرولة , (مالبس)جاكيتات من الصوف , السمك

ياقات , املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)قمصان داخلية  ,(مالبس)

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; motorists' and 
cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing caps 
and sandals; boas (necklets); babies' pants (clothing); 
collar protectors; boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing); 
wet suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; caps 
(headwear); gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 
mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlets; mittens; ear muffs (clothing); inner 
soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach 
clothes; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); 
masquerade costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto shoes or sandals; 
non-slipping devices for boots and shoes; bath robes; bath 
slippers; overalls, smocks; teddies (undergarments); 
berets; footmuffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), 
pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt 
fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); 
combinations (clothing); slips (undergarments); ready-
made clothing; detachable collars; clothing of leather; 
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طواقي , مالبس من جلد مّقلد, مالبس جلدية, قابلة للفك
معاطف , (اجزاء من مالبس)بطانات جاهزة , التنانير, االستحمام
أحذية للرياضة , (مالبس)جالبيات , معاطف خفيفة, خارجية
, السترات, يةكنزات صوف, (مالبس)أثواب من الصوف , البدنية

, فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين , أزياء للخدم
, طماقات, بنطلونات, أوهحة, جاكيتات مقلنسة, جيوب مربعة

, مالبس محبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرياضة البدنية, (مالبس)مالبس محبوكة 

سراويل , (لباس هندي)ساري ,  لالصناد, مالبس داخلية, خارجية
, أثواب فضفاضة, (خمار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, داخلية

, أخفاف, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلونات, سيور للطماق
 االحذية الرياضية , االحذية

clothing of imitations of leather; shower caps; skirts; 
ready-made linings (parts of clothing); overcoats, 
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys 
(clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); 
footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; 
knitwear (clothing); clothing for gymnastics; outerclothing; 
underwear; sandals; saris; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; 
slippers; shoes; sports shoes  

, انديتيكس. )ايه.اس, انداستريا دي ديزينو تكستيل: بأسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

 15141, اديفيسيو انديتيكس, افينيدا دي ال ديبوتاسيون :العنوان 
 اسبانيا , (وناايه كور)اكستيكسو 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 
Arteixo (A Coruna), Spain  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  521  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27116  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :ف في الصن

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

السيارات؛ العربات؛ الشاحنات؛ الشاحنات املغلقة : من اجل 
؛ مركبات االستخدام الرياضي؛ احلافالت؛ املركبـــــــات [مركبات]

للغايات الترفيهية؛ السيارات الرياضية؛ سيارات السباق؛ 
 . هزة اعإنذار ضد السرقة للمركباتالشاحنات؛ اجلرارات؛ أج

In Respect of: Automobiles; wagons; trucks; vans 
[vehicles] ; sport utility vehicles; buses; recreational 
vehicles; sports cars; racing cars; lorries; tractors; anti-
theft alarms for vehicles.  

  .In the name of: FCA ITALY S.P.A . ايه.يهب.اف سي ايه ايتالي اس: بأسم 

 Address: CORSO GIOVANNI AGNELLI 200 , 10135 تورينو، إيطاليا  11135، 111كورسو جيوفاني اغنيللي  :العنوان 
TORINO, ITALIA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  522  )  
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  Trade Mark No.: 27117  12112 :تجارية رقم العالمة ال

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

قرطاسية احلاسوب، القرطاسية للمكاتب واملدارس : من اجل 
وجميع أنواع امللفات ، اقالم احلبر، أقالم رصاص، اقالم احلبر اجلاف، 

رمي، أدوات توزيع األهرطة، احملايات، أجهزة الترقيم، آالت تخ
املكابس، دبابيس تثبيت الورق، املقصات، مكابس دبابيس تثبيت 

ودبابيس تثبيت الورق األخرى املتعلقة ) لالستخدام املكتبي(الورق 
بها، أقالم رصاص العاملة بالكبس، عبوات عإعادة املأل، املبراة، 

ابك امللفات واحللقات، آليات احللقات املغلقة لتثبيت امللفات، مش
أطباق لألقالم، أطباق القاعدة وأدوات الضغط املستديرة، مكابس 
الترصيص مزدوج السن ، قطاعات، الشفرات ، أدوات نزع دبابيس 
 16كبس، اخلرامات املفردة وجميع البضائع املتضمنة في الفئة 

 . والتجارة املتعلقة بها

In Respect of: Computer Stationery, Office and School 
Stationery & all kind of files, Pen, Pencil, Ball Point Pens, 
Numbering Machines, Punching Machines, Tape-
Dispensers, Erasers, Staplers, Staples, Scissors, Staple 
Presses (for office use) and other staples thereof, 
Mechanical Pencils, refills, Sharpener, Lever Arc 
Mechanism, File & Ring Clips, Pen trays, Base Plates & 
Pressure Patti, Staple Tackers, Cutters, Blades, Staple 
Removers, Single Punches and all other goods included in 
Class 16 & trading thereof.  

  In the name of: M/s. Raion International السادة رايون إنترناهيونا ل : بأسم 

، 4-، أس جــي أم ناجــار ، أن أتــش C/1410أف ســي إيــه  :العنــوان 
 ، الهند 111 111فاريداباب، هاريانا 

Address: FCA 1408/C, SGM Nagar, NH-4, Faridabad, 
Haryana 121 001, India  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  523  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27118  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

 In Respect of: ADVERTISING AND BUSINESS الدعايه و االعالن : من اجل 
MANAGEMENT  

  In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA ح جباره لالستيراد والتصدير هركة راب: بأسم 

  Address: RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  524  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27119  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

 In Respect of: ADVERTISING AND BUSINESS الدعايه و االعالن : من اجل 
MANAGEMENT  

  In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA هركة رابح جباره لالستيراد والتصدير : بأسم 

  Address: RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل  :نوان الع

  Address for Services :  RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل : عنوان التبليغ 

 

 (  525  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27121  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

 In Respect of: ADVERTISING AND BUSINESS الدعايه و االعالن : من اجل 
MANAGEMENT  

  In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA هركة رابح جباره لالستيراد والتصدير : بأسم 

  Address: RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  RAMALLAH - TURMUS AYA ترمسعيا  -رام اهلل : بليغ عنوان الت

 (  526  )  
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  Trade Mark No.: 27122  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 6  6 :في الصنف 

  Date: 14/06/2015  14/16/1115: التاري  

ئك املعادن غير املشغولة واملشغولة جزئياً والسبا: من اجل 
مواد البناء  –األجراس –السنادين –مراسي املراكب –اخلاصة بها

القضبان وغيرها من املواد املعدنية التي  –املصبوبة واملدلفنة
عدا السالسل اخلاصة )السالسل  –تستخدم في الطرق احلديدية

ما ( غير الكهربائية)احلبا ل املعدنية واألسالو  –(بجر العربات
اخلزائن  –واسير واألنابيب املعدنيةامل –يتعلق بضاعة األقفا ل
عا ل  –الكرات املصنوعة من الصلب –والصناديق حلفظ النقود

البضائع ( القالووظ)املسامير العادية وامللولبة ( احلداوى)اخليل 
واملصنوعة من معادن نفيسة ( غير واردة ضمن فئات أخرى)األخرى 

 . خامات املعادن

In Respect of: Common metals and their alloys; metal 
building materials;transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks;non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores  

  In the name of: Shadi Mohamed saeed elyat هادي محمد سعيد صالح عليات : بأسم 

  Address: jenin der abu daeef دير ابو ضعيف  -جنني  :العنوان 

  Address for Services :  jenin der abu daeef دير ابو ضعيف  -جنني : عنوان التبليغ 

 

 (  527  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27123  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing footwear headgear املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: BASIM ABDEL MAJEED ABUDABAAT ظيم أبو الضبعات باسم عبداجمليد عبد الع: بأسم 

 Address: Ramallah wa albireh al balou mojam'ma al . رام اهلل والبيرة ، البالوع، مجمع النعمان التجاري :العنوان 
nu'man  

 Address for Services :  Ramallah wa albireh al balou . رام اهلل والبيرة ، البالوع، مجمع النعمان التجاري: عنوان التبليغ 
mojam'ma al nu'man  

 (  528  )  
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  Trade Mark No.: 27125  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير تتضمن : من اجل 
وات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب أد

مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعاب إلكترونية مجوهرات وحلي 
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني 
لإلستعما ل املنزلي ومنسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم 
وأغطية رأس ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية 

غير كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك ومشروبات 
املنتجات بسهولة عن طريق اعإنترنت؛ خدمات اعإعالنات 
التلفزيونية؛ خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ 
وخدمات تنظيم وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة 

 . بالرأي العام

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys and 
games, and sports equipment, food stuffs, non-alcoholic 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods on-line; TV advertising; compilation 
of directories for publishing on the Internet; the 
organization and provision of votes and polls relating to 
public opinion.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  529  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27126  12116 :ة التجارية رقم العالم

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير تتضمن : من اجل 
أدوات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب 

ة مجوهرات وحلي مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعاب إلكتروني
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني 
لإلستعما ل املنزلي ومنسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم 
وأغطية رأس ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية 
ومشروبات غير كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك 

ات اعإعالنات املنتجات بسهولة عن طريق اعإنترنت؛ خدم
التلفزيونية؛ خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ 
وخدمات تنظيم وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة 

 . بالرأي العام

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys and 
games, and sports equipment, food stuffs, non-alcoholic 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods on-line; TV advertising; compilation 
of directories for publishing on the Internet; the 
organization and provision of votes and polls relating to 
public opinion.  
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  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  530  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27127  12112 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: اري  الت

خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير تتضمن : من اجل 
أدوات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب 
مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعاب إلكترونية مجوهرات وحلي 
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني 

نسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم لإلستعما ل املنزلي وم
وأغطية رأس ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية 
ومشروبات غير كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك 
املنتجات بسهولة عن طريق اعإنترنت؛ خدمات اعإعالنات 
التلفزيونية؛ خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ 

وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة وخدمات تنظيم 
 بالرأي العام 

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys and 
games, and sports equipment, food stuffs, non-alcoholic 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods on-line; TV advertising; compilation 
of directories for publishing on the Internet; the 
organization and provision of votes and polls relating to 
public opinion.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  531  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27128  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 
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  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

تتضمن خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير : من اجل 
أدوات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب 
مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعاب إلكترونية مجوهرات وحلي 
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني لإلستعما ل 
املنزلي ومنسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم وأغطية رأس 

مشروبات غير ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية و
كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك املنتجات 
بسهولة عن طريق اعإنترنت؛ خدمات اعإعالنات التلفزيونية؛ 
خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ وخدمات تنظيم 

 . وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة بالرأي العام

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys 
and games, and sports equipment, food stuffs, non-
alcoholic beverages, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods on-line; TV advertising; 
compilation of directories for publishing on the Internet; 
the organization and provision of votes and polls relating 
to public opinion.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  532  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27129  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير تتضمن : من اجل 
أدوات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب 

ب إلكترونية مجوهرات وحلي مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعا
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني 
لإلستعما ل املنزلي ومنسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم 
وأغطية رأس ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية 
ومشروبات غير كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك 

نترنت؛ خدمات اعإعالنات املنتجات بسهولة عن طريق اعإ
التلفزيونية؛ خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ 
وخدمات تنظيم وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة 

 بالرأي العام 

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys and 
games, and sports equipment, food stuffs, non-alcoholic 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods on-line; TV advertising; compilation 
of directories for publishing on the Internet; the 
organization and provision of votes and polls relating to 
public opinion.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 
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 (  533  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27130  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات خدمات جتميع منتجات لصالح الغير تتضمن : من اجل 
أدوات زينة وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وكتب 
مسموعة وألعاب كمبيوتر وألعاب إلكترونية مجوهرات وحلي 
وساعات كبيرة وساعات يد ومطبوعات وأوعية وأواني 

ملنزلي ومنسوجات وحقائب ومالبس وألبسة قدم لإلستعما ل ا
وأغطية رأس ودُمى وألعاب ومعدات رياضية ومواد غذائية 
ومشروبات غير كحولية لتمكني الزبائن من معاينة وهراء تلك 
املنتجات بسهولة عن طريق اعإنترنت؛ خدمات اعإعالنات 
التلفزيونية؛ خدمات جتميع أدلة للنشر على هبكة اعإنترنت؛ 

ات تنظيم وتوفير عمليات تصويت وإستطالعات متعلقة وخدم
 . بالرأي العام

In Respect of: The bringing together for the benefit of 
others, of toiletries, CD's, DVD's audio books, computer 
games, electronic games, jewelry, ornaments, clocks, 
watches, printed matter, household containers, utensils, 
textile goods, bags, clothing, footwear, headgear, toys and 
games, and sports equipment, food stuffs, non-alcoholic 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods on-line; TV advertising; compilation 
of directories for publishing on the Internet; the 
organization and provision of votes and polls relating to 
public opinion.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  534  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27131  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

ليم والتسلية والتدريس خدمات توفير الترفيه والتع: من اجل 
والتثقيف والتدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوزيع الصوت والفيديو 

مبا في ذلك )والصور الثابتة واملتحركة والبيانات خدمات النشر
؛خدمات توفير منتديات للمناقشة؛ (خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
اج وتقدمي العروض و املسابقات واأللعاب واحلفالت تنظيم وإنت

املوسيقية واملعارض والفعاليات؛خدمات تعليم اللغات؛خدمات 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
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توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 
 اخلدماتاملذكورة أعاله 

competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  535  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27132  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات توفير الترفيه والتعليم والتسلية والتدريس : من اجل 
والتثقيف والتدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوزيع الصوت والفيديو 

مبا في ذلك )والصور الثابتة واملتحركة والبيانات خدمات النشر
منتديات للمناقشة؛  ؛خدمات توفير(خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
تنظيم وإنتاج وتقدمي العروض و املسابقات واأللعاب واحلفالت 
املوسيقية واملعارض والفعاليات؛خدمات تعليم اللغات؛خدمات 
توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 

 اخلدماتاملذكورة أعاله 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  536  )  
 

  Trade Mark No.: 27133  12133 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 
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  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات توفير الترفيه والتعليم والتسلية والتدريس : من اجل 
والتثقيف والتدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوزيع الصوت والفيديو 

مبا في ذلك )ة واملتحركة والبيانات خدمات النشروالصور الثابت
؛خدمات توفير منتديات للمناقشة؛ (خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
تنظيم وإنتاج وتقدمي العروض و املسابقات واأللعاب واحلفالت 

غات؛خدمات املوسيقية واملعارض والفعاليات؛خدمات تعليم الل
توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 

 اخلدماتاملذكورة أعاله 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  537  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27134  12134 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

لية والتدريس خدمات توفير الترفيه والتعليم والتس: من اجل 
والتثقيف والتدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوزيع الصوت والفيديو 

مبا في ذلك )والصور الثابتة واملتحركة والبيانات خدمات النشر
؛خدمات توفير منتديات للمناقشة؛ (خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
العروض و املسابقات واأللعاب واحلفالت  تنظيم وإنتاج وتقدمي

املوسيقية واملعارض والفعاليات؛خدمات تعليم اللغات؛خدمات 
توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 

 اخلدماتاملذكورة أعاله 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
م العام مبعز ل احلماية املطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدا

 عن العالمة 
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 (  538  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27135  12135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات توفير الترفيه والتعليم والتسلية والتدريس : من اجل 
يع الصوت والفيديو والتثقيف والتدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوز

مبا في ذلك )والصور الثابتة واملتحركة والبيانات خدمات النشر
؛خدمات توفير منتديات للمناقشة؛ (خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
تنظيم وإنتاج وتقدمي العروض و املسابقات واأللعاب واحلفالت 

عارض والفعاليات؛خدمات تعليم اللغات؛خدمات املوسيقية وامل
توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 

 اخلدماتاملذكورة أعاله 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates لعربية املتحده االمارات ا–، دبي 035. ب.ص :العنوان 

 Address for Services :  P.O. Box 835, Dubai, United Arab االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص: عنوان التبليغ 
Emirates  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
باستخدام الكلمات ذات االستخدام العام مبعز ل  احلماية املطلق
 عن العالمة 

   

 

 (  539  )  

 
  Trade Mark No.: 27136  12136 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات توفير الترفيه والتعليم والتسلية والتدريس : من اجل 
التدريب؛خدمات إنتاج وعرض وتوزيع الصوت والفيديو والتثقيف و

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; production, 
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مبا في ذلك )والصور الثابتة واملتحركة والبيانات خدمات النشر
؛خدمات توفير منتديات للمناقشة؛ (خدمات النشر اعإلكتروني

خدمات توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 
لعاب واحلفالت تنظيم وإنتاج وتقدمي العروض و املسابقات واأل

املوسيقية واملعارض والفعاليات؛خدمات تعليم اللغات؛خدمات 
توفير معلومات وخدمات إستشارية متعلقة بأي من 

 اخلدماتاملذكورة أعاله 

presentation and distribution of audio and video, still and 
moving images and data; publishing services (including 
electronic publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organization, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts exhibitions and events; 
language teaching; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :ن العنوا

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  540  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27137  12132 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
املتعلقة بالراديو والتلفزيون الكابلي؛ اخلدمات السلكية املتعلقة 
بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 

 املتعلقة بالتلفزيون الكابلي 

In Respect of: Cable, radio and television broadcasting 
services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  541  )  
 

  Trade Mark No.: 27138  12130 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 
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  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
املتعلقة بالراديو والتلفزيون الكابلي؛ اخلدمات السلكية املتعلقة 
بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 

 املتعلقة بالتلفزيون الكابلي 

In Respect of: Cable, radio and television broadcasting 
services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
لعام مبعز ل احلماية املطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدام ا

 عن العالمة 

   

 

 (  542  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27139  12135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
اخلدمات السلكية املتعلقة املتعلقة بالراديو والتلفزيون الكابلي؛ 

بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 
 املتعلقة بالتلفزيون الكابلي 

In Respect of: Cable, radio and television broadcasting 
services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : ن التبليغ عنوا

 

 (  543  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27140  12141 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
ن الكابلي؛ اخلدمات السلكية املتعلقة املتعلقة بالراديو والتلفزيو

بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 
 . املتعلقة بالتلفزيون الكابلي

In Respect of: Cable, radio and television broadcasting 
services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television.  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  544  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27141  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

خدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
اديو والتلفزيون الكابلي؛ اخلدمات السلكية املتعلقة املتعلقة بالر

بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 
 . املتعلقة بالتلفزيون الكابلي

In Respect of: Cable, radio and television broadcasting 
services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  545  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27142  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

 In Respect of: Cable, radio and television broadcastingخدمات البث التلفزيوني واعإذاعي والكابلي؛ اخلدمات : من اجل 
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ملتعلقة بالراديو والتلفزيون الكابلي؛ اخلدمات السلكية املتعلقة ا
بالراديو والتلفزيون؛ خدمات تقدمي املشورة واالستشارات التقنية 

 املتعلقة بالتلفزيون الكابلي 

services; radio and cable television services; wire 
services relating to radio and television; technical advice 
and consultancy, all relating to cable television  

  In the name of: Dubai Media Incorporated مؤسسة دبي لإلعالم : بأسم 

  Address: P.O. Box 835, Dubai, United Arab Emirates االمارات العربية املتحده –، دبي 035. ب.ص :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 

 

 (  546  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27143  12143 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

ة األدوات واألجهزة والعدد الكهربائية السلكي: من اجل 
. والالسلكية، والهواتف العادية واخلليوية وقطعها ومستلزماتها
. األجهزة امليكانيكية الكهربائية، وأجهزة احلراريات الكهربائية
الوسائد واألردية واألغطية املدفأة كهربائياً، واألصناف التي تلبس 
على اجلسم، وقداحات األدوات واألجهزة والعدد التصويرية 

صوير الضوئي والسينمائي، والبصرية واملستخدمة في الت
اخلاصة بصناعة النظارات، واملستخدمة في عمليات الوزن 
والقياس جهاز قياس مستوى السوائل واعإهارة والتعليم 

األدوات واألجهزة املستخدمة في التوصيل (. املراقبة)والضبط 
الكهربائي، والقواطع الكهربائية، ونقل الكهرباء، وجتميعها، 

علبة متصلة ) والتحكم بها تابلوهات كهربائية  وتنظيمها
باملأخذ الكهربائي الرئيسي فيها عدة مآخذ كهربائية لتشغيل 

أجهزة . برايزومفاتيح الكهرباء ، علب الكهرباء( عدة أجهزة 
ناقالت املعطيات . تسجيل ونقل وإعادة إنتاج الصوت أو الصورة

ت الذاتية األجهزة واآلال. املغناطيسية، وديسكات التسجيل
األتوماتيكية اخلاصة بالبيع، واآلليات واألجهزة التي تعمل بوضع 
النقود فيها واآلالت احلاسبة، وآالت معاجلة املعطيات، اآلالت 

 أجهزة إطفاء احلريق . الناطقة، واحلواسب

In Respect of: Wire and wireless electrical tools, 
apparatus and instruments; phones and cellular phones 
and parts and accessories thereto; electrochemical 
apparatus; Thermo-electric apparatus; pillows, coats and 
covers for electrically heated; items to put on the body 
heated electrically; lighters; instruments, apparatus for 
used in photography and cinematographic; optical 
apparatus and instruments for used in glasses; apparatus 
and instruments for used in weighing, measure the level of 
liquids, measuring, signalling, teaching and checking 
(supervision); apparatus and instruments for used in 
electrical connection; apparatus and instruments for used 
in circuit breakers, transmitting, connecting, organizing 
and controlling of electricity; electrical panel (box 
connected to the main electrical outlet where several 
electrical sockets to run several apparatus); electrical 
keys, outlet and boxes; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; recording discs; self automatic 
mechanisms and apparatus for selling; mechanisms for 
coin-operated apparatus; calculating machines; data 
processing equipment, speaker mechanisms; computers; 
fire-extinguishing apparatus  
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 In the name of: Amta Company for Manufacturing the هركة امتا لصناعة االدوات الكهربائية : بأسم 
Electrical Tools  

مدينـة  -سـحاب  -عمـان -لهاهمية اململكة األردنية ا :العنوان 
 امللك عبد اهلل الثاني الصناعية 

Address: Jordan - Amman - Sahab - King Abdullah II City  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  547  )  
 

 
 
 
 

  Trade Mark No.: 27144  12144 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 11  11 :في الصنف 

  Date: 15/06/2015  15/16/1115: التاري  

أجهزة لإلضاءة أو لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار : من اجل 
والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد املياه واألغراض 
الصحية؛ أفران كهربائية؛ أفران الغاز؛ مواقد غاز؛ األجهزة 

أو برادات منزلية أو املستخدمة في التبريد والتجميد؛ ثالجات 
صناعية؛ أجهزة إزالة الروائح الكريهة من اجلو؛ ساحبات الهواء؛ 
املراوح؛ املكييفات؛ اجهزة التسخني؛ اجهزة التسخني بالطاقة 
الشمسية؛ مصابيح لالقتصاد بالكهربائية؛ ملبات توفير الطاقة؛ 

 ( هاسيه نيون)جتهيزات اعإنارة 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; electric ovens; gas 
ovens; Gas burners; Devices used in cooling and freezing; 
Refrigerators for household or industrial use; Air 
deodorizing apparatus; Exhaust Fan; Fans; Air 
conditioners; heating apparatus ; Solar heating apparatus; 
lamps to economize electric; Energy saving bulb; lighting 
equipment (fluorescent Chassis)  

 In the name of: Amta Company for Manufacturing the هركة امتا لصناعة االدوات الكهربائية : بأسم 
Electrical Tools  

مدينـة  -سـحاب  -عمـان -اململكة األردنية الهاهمية  :العنوان 
 امللك عبد اهلل الثاني الصناعية 

Address: Jordan - Amman - Sahab - King Abdullah II City  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  548  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27158  12150 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

لصناعة ساعات احلائط ]ساعات منبهة؛ مثبتات : من اجل 
؛ أجزاء [متناهية الدقة]؛ ساعات ذرية [وساعات اجليب واليد

؛ علب [حلائط وساعات اجليب واليدلصناعة ساعات ا]أسطوانية 
لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ علب عإهداء ساعات اجليب 

موقتات )؛ كرونومترات (موقتات مسجلة)واليد؛ كرونوغرافات 
موقتات )؛ أدوات قياس الوقت الدقيقة؛ كرونوسكوبات (دقيقة

؛ علب ساعات؛ عقارب ساعات؛ ساعات حائط؛ (إلكترونية الضبط
حائط وساعات جيب ويد كهربائية؛ آليات الساعات؛ ساعات 

لصناعة ( ]قرص الساعة)ساعات ضبط؛ وجه الساعة املدرج 
؛ ساعات رئيسية؛ آالت [ساعات احلائط وساعات اجليب واليد

لصناعة ساعات ]لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ بندو ل 
؛ ساعات توقيت؛ سيور لساعات [احلائط وساعات اجليب واليد

ليد؛ ساعات همسية؛ سوار ساعات؛ علب ساعات اجليب واليد؛ ا
سالسل ساعات؛ بلور للساعات؛ األغطية الزجاجية للساعات؛ 

 . نوابض ساعات؛ ساعات يد

In Respect of: Alarm clocks; Anchors for clock and watch 
making; Atomic clocks; Barrels for clock and watch 
making; Cases for clock and watchmaking; Presentation 
cases for watches; Chronographs; Chronometers; 
Chronometrical instruments; Chronoscopes; Clock cases; 
Clock hands; Clocks; Electric clocks and watches; 
Clockworks; Control clocks; Dials for clock and watch 
making; Master clocks; Movements for clocks and 
watches; Pendulums for clock and watch making; 
Stopwatches; Straps for wristwatches; Sundials; Watch 
bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; 
Watch glasses; Watch springs; Wristwatches .  

  In the name of: ANAIT Limited اّنايت ليمتد : بأسم 

تورتوال ,روود تاون ,أفشور انكوربوريشنز سنتر  552ص ب  :العنوان 
 اجلزر البريطانية العذراء ,

Address: PO Box 957 Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola,  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  549  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27159  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

لصناعة ساعات احلائط ]ساعات منبهة؛ مثبتات : من اجل 
اء ؛ أجز[متناهية الدقة]؛ ساعات ذرية [وساعات اجليب واليد

؛ علب [لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب واليد]أسطوانية 
لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ علب عإهداء ساعات اجليب 

موقتات )؛ كرونومترات (موقتات مسجلة)واليد؛ كرونوغرافات 
موقتات )؛ أدوات قياس الوقت الدقيقة؛ كرونوسكوبات (دقيقة

ب ساعات؛ ساعات حائط؛ ؛ علب ساعات؛ عقار(إلكترونية الضبط
ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية؛ آليات الساعات؛ 

لصناعة ( ]قرص الساعة)ساعات ضبط؛ وجه الساعة املدرج 
؛ ساعات رئيسية؛ آالت [ساعات احلائط وساعات اجليب واليد

لصناعة ساعات ]لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ بندو ل 

In Respect of: Alarm clocks; Anchors for clock and watch 
making; Atomic clocks; Barrels for clock and watch 
making; Cases for clock and watchmaking; Presentation 
cases for watches; Chronographs; Chronometers; 
Chronometrical instruments; Chronoscopes; Clock cases; 
Clock hands; Clocks; Electric clocks and watches; 
Clockworks; Control clocks; Dials for clock and watch 
making; Master clocks; Movements for clocks and 
watches; Pendulums for clock and watch making; 
Stopwatches; Straps for wristwatches; Sundials; Watch 
bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; 
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ساعات توقيت؛ سيور لساعات اليد؛  ؛[احلائط وساعات اجليب واليد
ساعات همسية؛ سوار ساعات؛ علب ساعات اجليب واليد؛ 
سالسل ساعات؛ بلور للساعات؛ األغطية الزجاجية للساعات؛ 

 . نوابض ساعات؛ ساعات يد

Watch glasses; Watch springs; Wristwatches .  

  In the name of: ANAIT Limited اّنايت ليمتد : بأسم 

تورتـوال ,روود تاون ,أفشور انكوربوريشنز سنتر  552ص ب  :العنوان 
 اجلزر البريطانية العذراء ,

Address: PO Box 957 Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola,  

 -نابلس 115ب .صسماس للملكيه الفكريه : عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  550  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27160  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

لصناعة ساعات احلائط ]ساعات منبهة؛ مثبتات : من اجل 
؛ أجزاء [متناهية الدقة]ات ذرية ؛ ساع[وساعات اجليب واليد

؛ علب [لصناعة ساعات احلائط وساعات اجليب واليد]أسطوانية 
لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ علب عإهداء ساعات اجليب 

موقتات )؛ كرونومترات (موقتات مسجلة)واليد؛ كرونوغرافات 
موقتات )؛ أدوات قياس الوقت الدقيقة؛ كرونوسكوبات (دقيقة
؛ علب ساعات؛ عقارب ساعات؛ ساعات حائط؛ (ونية الضبطإلكتر

ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية؛ آليات الساعات؛ 
لصناعة ( ]قرص الساعة)ساعات ضبط؛ وجه الساعة املدرج 
؛ ساعات رئيسية؛ آالت [ساعات احلائط وساعات اجليب واليد

 لصناعة ساعات]لساعات احلائط وساعات اجليب واليد؛ بندو ل 
؛ ساعات توقيت؛ سيور لساعات [احلائط وساعات اجليب واليد

اليد؛ ساعات همسية؛ سوار ساعات؛ علب ساعات اجليب واليد؛ 
سالسل ساعات؛ بلور للساعات؛ األغطية الزجاجية للساعات؛ 

 . نوابض ساعات؛ ساعات يد

In Respect of: Alarm clocks; Anchors for clock and watch 
making; Atomic clocks; Barrels for clock and watch 
making; Cases for clock and watchmaking; Presentation 
cases for watches; Chronographs; Chronometers; 
Chronometrical instruments; Chronoscopes; Clock cases; 
Clock hands; Clocks; Electric clocks and watches; 
Clockworks; Control clocks; Dials for clock and watch 
making; Master clocks; Movements for clocks and 
watches; Pendulums for clock and watch making; 
Stopwatches; Straps for wristwatches; Sundials; Watch 
bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; 
Watch glasses; Watch springs; Wristwatches .  

  In the name of: ANAIT Limited اّنايت ليمتد : بأسم 

تورتوال ,روود تاون ,أفشور انكوربوريشنز سنتر  552ص ب  :العنوان 
 اجلزر البريطانية العذراء ,

Address: PO Box 957 Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola,  

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: بليغ عنوان الت
 فلسطني 

Address for Services :   
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   (551  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27161  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

ة والغازية البيرة غير الكحولية ، املياه املعدني: من اجل 
واملشروبات األخرى غير الكحولية ، هراب الفواكه وعصير 
الفواكه ، مركزات العصائر واملستحضرات األخرى لصنع 

 املشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages  

هركة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر : بأسم 
 . م.م.ذ

In the name of: Defaf Al-Nahrayn for Food Industries & 
Drink L.L.C.  

  Address: Gardens, Amman, Jordan االردن , عمان, اجلاردنز :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services:  عنوان التبليغ

 

 (  552  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27162  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

ازية البيرة غير الكحولية ، املياه املعدنية والغ: من اجل 
واملشروبات األخرى غير الكحولية ، هراب الفواكه وعصير 
الفواكه ، مركزات العصائر واملستحضرات األخرى لصنع 

 املشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages  
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 In the name of: Toyor Al Janah Restaurant Global . م.م.ش( مقدادو)هركة مطاعم طيور اجلنة العاملية : بأسم 
Company (Mekdado) S.A.R.L.  

 1161العقـار رقـم  -هـارع االسـتقال ل  -بيروت  –لبنان  :العنوان 
  11ط -املصيطبة 

Address: Lebanon - Beirut – Al Estqlal Street – Building 
No. 2162 Musaitbah – 11 Floor  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  553  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27163  12163 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

 ,In Respect of: Ferments for pastes, yeast, baking powder اخلميرة , باكنج باودر, رغوة اخلميرة, خمائر للعجني: من اجل 
leaven  

  In the name of: LESAFFRE ET COMPAGNIE ليسافره ات كومباغني : بأسم 

  Address: 41, rue Etienne Marcel, 75001 PARIS, France فرنسا , باريس 25111, ن مارسيلرو اتيا, 41 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  554  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27166  12166 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

, خدمات استشارات ادارة االعما ل, استشارات االعالنات: من اجل 
خدمات تقدمي املعلومات , ادارة االعما ل, االنشطة املكتبية

خدمات استشارات وارهادات االعما ل املتعلقة مبنح , التجارية
هار والترويج وخدمات خدمات االعالنات والتسويق وااله, االمتياز

تقدمي كافة اخلدمات سابقة الذكر , تقدمي املعلومات املتعلقة بها
خدمات ادارة , مباهرة من قاعدة بيانات محوسبة او عبر االنترنت

خدمات , خدمات التوظيف, االعما ل ملعاجلة املبيعات عبر االنترنت
دارة خدمات اال, العالقات العامة, التوظيف وادارة هؤون املوظفني

واالهراف على مخططات الوالء ومخططات املكافئات للغايات 
خدمات استشارات االعما ل املتعلقة بادارة , التجارية والترويجية

In Respect of: Advertising consulting; business 
management advisory services; providing office functions; 
business management and administration services; 
commercial information services; business advisory and 
business consultancy services relating to franchising; 
advertising, marketing, publicity and promotion services 
and information services relating thereto, all such services 
also being provided on line from a computer data base or 
from the Internet; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet; personnel 
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, خدمات ادارة الفنادق لالخرين, الفنادق ومنح امتيازات الفنادق
تقدمي املعلومات االستشارية واالرهادية لكافة اخلدمات سابقة 

تقدمي , ات بتقدمي خدمات الضيافة املميزةبرامج املكافئ, الذكر
 سبل الراحة واجلوائز لضيوف الفنادق املنتظمني 

recruitment, employment and personnel management 
services; public relations; operation and supervision of 
loyalty schemes and incentive schemes for commercial 
and promotional purposes; business information 
consultancy services relating to hotel management and to 
hotel franchising; hotel management services for others; 
information consultancy and advisory services relating to 
all the aforesaid services; incentive programs providing 
special guest services, amenities and awards to frequent 
hotel guest members  

  In the name of: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC ا ل ا ل سي , ريستورانت غروب& كيمبتون هوتيل : بأسم 

, سـان فرانسيسـكو, 111سـويت , كيرني ستريت 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 54110كاليفورنيا 

Address: 222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94108, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 (  555  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27167  12162 :جارية رقم العالمة الت

  In Class: 36  36 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

خدمات تباد ل احلصص , خدمات االستشارات العقارية: من اجل 
 الوقتية لعقارات قضاء االجازات 

In Respect of: Real estate consulting; vacation real estate 
time share exchange services  

  In the name of: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC ا ل ا ل سي , ريستورانت غروب& كيمبتون هوتيل : بأسم 

, سـان فرانسيسـكو, 111سـويت , كيرني ستريت 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 54110كاليفورنيا 

Address: 222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94108, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  556  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27168  12160 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

 In Respect of: Hotel services, motel services, provision ofخدمات , خدمات االقامة, خدمات النز ل, خدمات الفنادق: من اجل 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   321  
  

 

خدمات احلجوزات , خدمات االقامة املؤقتة, املنتجعات الفندقية
التخطيط وتقدمي املعلومات , لالقامة الفندقة واالقامات االخرى
 خدمات صاالت, خدمات البارات, املتعلقة باالقامة في االجازات

خدمات املطاعم والوجبات , خدمات الكافيهات, الكوكتيل
خدمات التموين لتقدمي الطعام , حجوزات املطاعم, اخلفيفة
خدمات وتسهيالت عقد املؤمترات واللقاءات واالحدا  , والشراب

, خدمات فحص دخو ل ومغادرة الفنادق, والندوات واملعارض
ماعية خدمات وتسهيالت تقدمي العزومات واالنشطة االجت

خدمات وكاالت السفر حلجوزات االقامة , للمناسبات اخلاصة
خدمات تقدمي املعلومات االلكترونية املتعلقة , الفندقية
خدمات استشارات وارهادات الضيافة املتعلقة , بالفنادق

 باخلدمات سابقة الذكر 

accommodation; resort hotel services; temporary 
accommodation services; reservation services for hotel 
accommodation services and for other accommodation; 
vacation information and planning relating to 
accommodation; bar services, cocktail lounge services; 
cafe services, restaurant and snack bar services; 
restaurant reservations; catering services for the 
provision of food and drink; provision of conference, 
meeting, event, convention and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; providing banquet and 
social function facilities for special occasions; travel 
agency services for the reservation of hotel 
accommodations; electronic information services relating 
to hotels; hospitality advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid  

  In the name of: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC ا ل ا ل سي , ريستورانت غروب& مبتون هوتيل كي: بأسم 

, سـان فرانسيسـكو, 111سـويت , كيرني ستريت 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 54110كاليفورنيا 

Address: 222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94108, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  557  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27169  12165 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 16/06/2015  16/16/1115: التاري  

تقدمي , فئات بتقدمي خدمات الضيافة املميزةبرامج املكا: من اجل 
 سبل الراحة واجلوائز لضيوف الفنادق املنتظمني 

In Respect of: Incentive programs providing special guest 
services, amenities and awards to frequent hotel guest 
members  

  In the name of: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC  ا ل ا ل سي, ريستورانت غروب& كيمبتون هوتيل : بأسم 

, سـان فرانسيسـكو, 111سـويت , كيرني ستريت 111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 54110كاليفورنيا 

Address: 222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94108, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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 (  558  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27170  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19  15 :في الصنف 

  Date: 17/06/2015  12/16/1115: التاري  

  In Respect of: TILES البالط : من اجل 

  In the name of: peronda ceramicas s a راميكا اس ايه بيراندا سي: بأسم 

  Address: sharea manwail oskobeedo No 26 Venesia Spain فلنسيا اسبانيا  16هارع مانويل ايسكوبيدو رقم  :العنوان 

   : Address for Services رام اهلل  -مقابل هركة هيونداي  -هارع االرسا ل : عنوان التبليغ 

 

 (  559  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27171  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 17/06/2015  12/16/1115: التاري  

خدمات الدعاية واالعالن وتوجيه االعما ل وتفعيل : من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: sharekt bonyan al quds llisterad w altsder هركة بنيان القدس لالستيراد والتصدير العادية العامة : بأسم 

  Address: jericho al mqtas street هارع املغطس -اريجا :العنوان 

   : Address for Services  هارع املغطس -اريحا: عنوان التبليغ 

 (  560  )  
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  Trade Mark No.: 27172  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: SWEETS احللويات واملعجنات : من اجل 

  In the name of: HATEM MOH AL WREDAT حامت محمد الوريدات : بأسم 

  Address: AL KHALIL  1555211110الظاهرية واد الغماري -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  AL KHALIL  1555211110الظاهرية واد الغماري -اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  561  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27173  12123 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :ف في الصن

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

 In Respect of: Pharmaceutical preparations and مستحضرات ومواد صيدالنية : من اجل 
substances  

  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: S?dert?lje, SE-151 85, Sweden  سوديرتاجلي ، السو 05 151 –أس إي  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  562  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27174  12124 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

 In Respect of: Pharmaceutical preparations and مستحضرات ومواد صيدالنية : من اجل 
substances  
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  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: S?dert?lje, SE-151 85, Sweden سوديرتاجلي ، السو  05 151 –أس إي  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . بيرةال 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  563  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27175  12125 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

 In Respect of: Pharmaceutical preparations and مستحضرات ومواد صيدالنية : من اجل 
substances  

  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: S?dert?lje, SE-151 85, Sweden سوديرتاجلي ، السو  05 151 –أس إي  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  564  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27176  12126 :رقم العالمة التجارية 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

 In Respect of: Pharmaceutical preparations and مستحضرات ومواد صيدالنية : من اجل 
substances  

  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: S?dert?lje, SE-151 85, Sweden سوديرتاجلي ، السو  05 151 –أس إي  :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  565  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27177  12122 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115:   التاري

ذاكرات احلاسوب متعددة الطبقات، ذاكرات احلاسوب : من اجل 
الثابتة، ذاكرات احلاسوب سريعة الولوج القابلة للتوسع، قطع 
احلاسوب، السواقات باحلالة الصلبة، السواقات الصلبة، الدارات 

 . املتكاملة، املعاجلات املصغرة، الذاكرات

In Respect of: Multi?layered computer memory; 
non?volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; solid state drives; 
hard drives; integrated circuits; microprocessors; memory.  

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115-55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California, 95052?8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  566  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27178  12120 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

ذاكرات احلاسوب متعددة الطبقات، ذاكرات احلاسوب : من اجل 
، قطع الثابتة، ذاكرات احلاسوب سريعة الولوج القابلة للتوسع

احلاسوب، السواقات باحلالة الصلبة، السواقات الصلبة، الدارات 
 . املتكاملة، املعاجلات املصغرة، الذاكرات

In Respect of: Multi?layered computer memory; 
non?volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; solid state drives; 
hard drives; integrated circuits; microprocessors; memory.  

  In the name of: Intel Corporation إنتيل كوربوريشن : بأسم 

ــوان  ــالرا ،  1111 :العن ــانتا ك ــارد ، س ــوليج بوليف ــيون ك ميش
 ، الواليات املتحدة األمريكية  0115-55151كاليفورنيا 

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California, 95052?8119, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  567  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27179  12125 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  

 In the name of: Shariket stars and baks Kafe Mosahema هركة ستارز آند باكس كافي مساهمة خصوصية : بأسم 
Khososeya  

  Address: Ramallah - Al-Manara Square دوار املناره  -رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah - Al-Manara Square دوار املناره  -رام اهلل : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
والعبارات ذات االستخدام  احلماية املطلق باستخدام الكلمات

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  568  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27180  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما ل وتفعيل النشاط : من اجل 
 املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

 In the name of: Shariket stars and baks Kafe Mosahema هركة ستارز آند باكس كافي مساهمة خصوصية : بأسم 
Khososeya  

  Address: Ramallah - Al-Manara Square دوار املناره  -رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah - Al-Manara Square دوار املناره  -رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  569  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27181  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 8  0 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: razors and razor blades ماكينات احلالقة و هفرات ماكينات احلالقة : ل من اج

  .In the name of: Eveready battery company هركة افريدي باتري : بأسم 

لــويس، مــو . ماريفيــل يونيفيرســتي درايــف، ســت 533 :العنــوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 63141

Address: 533 Maryville University drive, St. Louis, Mo 
63141, USA  

هركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  260. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
ات والرسومات الوصفية املطلق باستخدام الكلمات والعبار

 واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  570  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27182  12101 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 18/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: advertisment اعإعالن و الدعاية : من اجل 

  In the name of: nidal muhamad sha'ban alkrunz نضا ل محمد هعبان كرنز : بأسم 

  Address: hebron  1551111116اخلليل العروب  :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1551111116اخلليل العروب : عنوان التبليغ 
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 (  571  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27183  12103 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 21/06/2015  11/16/1115: التاري  

اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ( جيلي)هالم 
ت احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل، زبدة، سمن ومنتجا

نباتي، زيت البندق، زيت الكاكاو، زيت عباد الشمس، زيت الذرة، 
زيت الصويا، زيت زيتون، زيت نخيل، زيت سمسم، زيت بذرة 

 . القطن، زيت الفو ل السوداني، زيت اجلوز

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats, butter, margarine, hazelnut oil, cocoa 
oil, sunflower oil, corn oil, soya oil, olive oil, palm oil, 
sesame oil, cotton oil, peanut oil, walnut oil.  

هيلفاجيزادى جيدا ايالتش كيميا سانايى في تيجاريت : بأسم 
 أنونيم هيركيتي 

In the name of: HELVACIZADE GIDA ILAC KIMYA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

أورجانايزى سانايى بوجليسي، جوزيل كوناو سـوكاو . 1 :العنوان 
 ، تركيا ، كونيا14: رقم

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi, Guzel Konak Sokak 
No: 14, Konya, Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  572  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27184  12104 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 21/06/2015  11/16/1115: التاري  

املياه املعدنية والغازية واملشروبات األخرى غير : من اجل 
الكحولية، مشروبات الفواكه وعصير الفواكه، الشراب املركز 

 . واملستحضرات األخرى التي تستعمل لصنع املشروبات 

In Respect of: Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages .  

  .In the name of: Tropicana Products, Inc . تروبيكانا بروكتس ، إنك: بأسم 

،  34110أفينيــو إيســت برادينتــون ، فلوريــدا  13 1111 :العنــوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1001 13th Avenue East Bradenton, Florida 
34208, USA  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  573  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27185  12105 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 22/06/2015  11/16/1115: التاري  

( لوسيون)هامبو، صابون احلالقة والصابون وغسو ل : جل من ا
بعد احلالقة، الصابون املضاد للتعرق، املواد املضادة للتعرق 

مزيالت ( مستحضرات لالستحمام)دش ( مستحضرات التجميل)
 العرق لالستعما ل الشخصي ، مستحضرات التنظيف اجلاف 

In Respect of: Shampoo, shaving soap, soap, lotion (lotion) 
post-shaving, anti-perspirant soap, anti-perspirant 
materials (Cosmetics) Shower (Cosmetics for bathing) 
deodorants for personal use cosmetics dry cleaning.  

  In the name of: sharket elquds lelmustahdrat el tebieh هركة القدس للمستحضرات الطبية : بأسم 

  Address: Albalo'- elberih/ tel:022406550  111416551:تلفون / البيرة / البالوع :العنوان 

هارع سفيان / نابلس / مكتب احملامي علي البكار : عنوان التبليغ 
  4ط / عمارة غزا ل / 

Address for Services :   

 

 (  574  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27186  12106 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 22/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
اعإتصاالت، الهاتف، الهاتف النقا ل، خدمات البريد الفاكس ، 
التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 

لرد اعإلي، دليل اعإستعالمات وخدمات البريد املكاملات، ا
اعإلكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الرسائل اعإلكترونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت السلكية 

طريق والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ 
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 
واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واعإنترنت؛ نصوص 
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل 

هبكات االتصاالت اعإلكترونية ؛ محتوى الوسائط املتعددة عبر 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer phone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, teleshopping 
and web shopping programmers; videotext, teletext and 
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خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو 
كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

، (مبا في ذلك صفحات الويب)السلكية والالسلكية للمعلومات 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 

رنت؛ خدمات التحكم بالوصو ل لالنترنت، وتوفير االتصاالت اعإنت
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى هبكة اعإنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم إلى هبكة االنترنت 
، وتوفير وتشغيل املؤمترات اعإلكترونية، مجموعات (اخلدمات

و ل الى مواقع اعإم بي النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوص
ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخو ل الى املواقع املوسيقية 
الرقمية على االنترنت، استقبا ل املوسيقى الرقمية بواسطة 
اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصو ل إلى البنية 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 

محركات البحث؛ خدمات وصو ل اعإتصاالت  تشغيل وتوفير
السلكية والالسلكية؛ اعإنتقا ل مبساعدة احلاسوب للرسائل 
والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجير و التأجير 

تخدامها في التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت أو مكونات الس
توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية واملعلومات واخلدمات 

 . االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا

view data services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs 
and any other data; providing user access to the Internet; 
Internet access control services, providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing access 
to telecommunications infrastructures for other operators; 
operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned.  

  .In the name of: Shareket Mazaj Li Aelaam W Al Nasher . هركة مزاج لالعالم والنشر: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 (  575  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27187  12102 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 22/06/2015  11/16/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
،  اعإتصاالت، الهاتف، الهاتف النقا ل، خدمات البريد الفاكس

التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 
املكاملات، الرد اعإلي، دليل اعإستعالمات وخدمات البريد 
اعإلكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer phone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
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املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الرسائل اعإلكترونية؛ 
ة باالتصاالت السلكية خدمات املعلومات على اخلط املتعلق

والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ 
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 
واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واعإنترنت؛ نصوص 

صوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل الفيديو، ن
محتوى الوسائط املتعددة عبر هبكات االتصاالت اعإلكترونية ؛ 
خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو 
كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

، (الويبمبا في ذلك صفحات )السلكية والالسلكية للمعلومات 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 
اعإنترنت؛ خدمات التحكم بالوصو ل لالنترنت، وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى هبكة اعإنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم إلى هبكة االنترنت 
يل املؤمترات اعإلكترونية، مجموعات ، وتوفير وتشغ(اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصو ل الى مواقع اعإم بي 
ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخو ل الى املواقع املوسيقية 
الرقمية على االنترنت، استقبا ل املوسيقى الرقمية بواسطة 

البنية اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصو ل إلى 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصو ل اعإتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ اعإنتقا ل مبساعدة احلاسوب للرسائل 
والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 

جار، التأجير و التأجير األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئ
التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت أو مكونات الستخدامها في 
توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية واملعلومات واخلدمات 

 . االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا

delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, teleshopping 
and web shopping programmers; videotext, teletext and 
view data services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs 
and any other data; providing user access to the Internet; 
Internet access control services, providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing access 
to telecommunications infrastructures for other operators; 
operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned.  

  .In the name of: Shareket Raya Lel Aelaam w Al Nasheer . هركة راية لالعالم والنشر: بأسم 

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: ان التبليغ عنو
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  576  )  
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  Trade Mark No.: 27188  12100 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 39  35 :في الصنف 

  Date: 22/06/2015  11/16/1115: التاري  

مبا في ذلك املركبات )خدمات تأجير السيارات : من اجل 
مبا في ذلك املركبات )، خدمات استئجار السيارات (الكهربائية
، خدمات نقـل وتغليف وتخزين السـلع وخدمات (الكهربائية

تنظيم الرحالت والسفر، خدمات قطر أو جر املركبات وخدمات 
 . السمسرة في النقل

In Respect of: Rental of motor vehicles (including electric 
vehicles),leasing of motor vehicles(including electric 
vehicles),transport, packaging and storage of goods, 
travel arrangement, towing and transport brokerage.  

 In the name of: Shareket Dallah Al Barkeh Li Taajeer Al . هركة دلة البركة لتأجير السيارات: بأسم 
Syarat.  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية : مالحظة 
لعبارات ذات االستخدام العام مبعز ل املطلق باستخدام الكلمات وا

 عن العالمة 

   

 

 (  577  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27189  12105 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 23/06/2015  13/16/1115: التاري  

  In Respect of: mineral water مياه معدنية : من اجل 

  In the name of: suleiman mohammad suleiman saba ليمان سباعنة سليمان محمد س: بأسم 

  Address: jenin-qabatyah قباطية -جنني  :العنوان 

  Address for Services :  jenin-qabatyah قباطية -جنني : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
الكلمات والعبارات ذات االستخدام  احلماية املطلق باستخدام
 العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  578  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27190  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 23/06/2015  13/16/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدمواغطية الرأس : من اجل 

 In the name of: SHAREKAT DARNA LEL AZEAA WA AL هركة دارنا لالزياء والترا  الفلسطيني : بأسم 
TRATH AL FALSTINI  

 Address: RAMALLAH - BORJ RAMALLAH Flr 1QORB قرب دوار الساعة  1رام اهلل فلسطني برج رام اهلل ط :العنوان 
DOWAR ALSAAH - PALESTINE  

   : Address for Services  11مكتب  3عمارة البكري ط  -رام اهلل : عنوان التبليغ 

 

 (  579  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27191  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 10  11 :في الصنف 

  Date: 23/06/2015  13/16/1115: التاري  

اطقم مالبس )مليات املالبس اخلاصة بغرف الع: من اجل 
مالءات معقمة لالستخدام اجلراحي , (لالستخدام اجلراحي

اغطية الراس ذوات االستخدام الواحد او املتعدد , (ستائر)
 لالستخدام اجلراحي 

In Respect of: Clothing especially for operating rooms 
(gowns for surgical use), sterile sheets (drapes) for use in 
surgery, disposable or reusable headgear for use in 
surgery  

تيكس تيكستيل غيدا اتهاالت اهراكات ساني في 3: بأسم 
 تيكاريت ليمتد هيركيتي 

In the name of: 3TEKS TEKSTIL GIDA ITHALAT IHRACAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

هاهينبي  11: نو كاديسي نوكوليجتيبي ماهاليسي انو :العنوان 
 تركيا / غازيانتيب / 

Address: Kolejtepe Mahallesi Inonu Caddesi No: 22 
Sahinbey / Gaziantep / Turkey  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احل: 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  580  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27195  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 23/06/2015  13/16/1115: التاري  

ة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا القهو: من اجل 
والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة 
، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلرد ل 

 لج ، البهارات، الث( التوابل)واخلل الصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

  .In the name of: Mohammed Bawazer Trading Co هركة محمد باوزير للتجارة احملدودة : بأسم 

 –حي الروضة  -مدينة جده , اململكة العربية السعودية :العنوان 
 جدة  16115ص ب , هارع عبد املقصود خوجه

Address: Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah - District 
Rawdah - Abdul Maksoud Khoja Street, PO Box 16129 
Jeddah 21464  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  581  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27196  12156 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 23/06/2015  13/16/1115: التاري  

احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات : من اجل 
، احليوانات احلية ، الفواكه ( غير املصنفة في فئات أخرى)واحلبوب 

واخلضروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف 
 احليوانات والشعير 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, malt  
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  .In the name of: Mohammed Bawazer Trading Co هركة محمد باوزير للتجارة احملدودة : بأسم 

حي الروضـة  -مدينة جده , اململكة العربية السعودية :العنوان 
 جدة  16115ص ب , هارع عبد املقصود خوجه –

Address: Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah - District 
Rawdah - Abdul Maksoud Khoja Street, PO Box 16129 
Jeddah 21464  

-AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al: عنوان التبليغ 
Beereh  

Address for Services :   

 

 (  582  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27203  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 24/06/2015  14/16/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز : من اجل 
اغو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، ،التابيكو والس

اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، عسل النحل والعسل 
االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلرد ل، اخلل والصلصات 

 ، البهارات، البهارات، الثلج (التوابل)

In Respect of: ا coffe,tea,cocoa and artificial coffe, rice, 
tapioca and sago,flour and preparations made from 
cereals, bread,pastry and confectionery ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder,salt, mustard,vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  

 In the name of: Sharekat Sinokrot lal mantojat al م .خ.هركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م: بأسم 
ghithaeyeh M.K.M  

  Address: Ramallah/ Al mantiqa al sinaeyeh/ ishbelyah رام اهلل املنطقة الصناعية  :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 

 

 (  583  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27205  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 25/06/2015  15/16/1115: التاري  

  In Respect of: spices البهارات : من اجل 
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  In the name of: mohammad jamal mahmoud ahmad محمد جما ل محمود احمد : بأسم 

  Address: hebron  1555314152اخلليل اذنا  :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1555314152اخلليل اذنا : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  584  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27206  12116 :التجارية رقم العالمة 

  In Class: 4  4 :في الصنف 

  Date: 25/06/2015  15/16/1115: التاري  

  In Respect of: hookah goal فحم ارجيله : من اجل 

  In the name of: Al-Asaly Company م .خ.هركة العسلي التجارية م: بأسم 

 Address: ALKHALEEL - ALHAOOZ ALAWAL - QORP قرب مسجد الشافعي -اوز االو لاحل -اخلليل  :العنوان 
MASJED ALSHAFEE  

 Address for Services :  ALKHALEEL - ALHAOOZ قرب مسجد الشافعي -احلاوز االو ل -اخلليل : عنوان التبليغ 
ALAWAL - QORP MASJED ALSHAFEE  

 

 (  585  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27207  12112 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 25/06/2015  15/16/1115: التاري  

محسنات , باكنج باودر, اخلميرة, امللح, اخلبز, الدقيق: من اجل 
, (اضافات ومكونات لتحضير وحتسني منتجات اخملابز)اخلبز 

مخلوطات , املواد اخمللوطة مسبقا للخبيز, مطريات العجني
 مخلوط اخلبز , لعمل منتجات اخملابز

In Respect of: Flour; bread; salt; yeast; baking powder; 
bread improvers (additives and ingredients for preparing 
and improving bakery products); dough conditioners; pre-
mixed for baking, mixes for making bakery products, 
bread mix  
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  In the name of: LESAFFRE ET COMPAGNIE ليسافره ات كومباغني : بأسم 

  Address: 41, rue Etienne Marcel, 75001 PARIS, France فرنسا , باريس 25111, رو اتيان مارسيل, 41 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  586  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27208  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 25/06/2015  15/16/1115: التاري  

مشروبات أساسها الشوكوالتة؛ حلويات؛ هوكوالته؛ : من اجل 
لسكر؛ منتجات الشوكوالته؛ منتجات مغطى بالشوكوالته أو ا

البسكويت؛ البسكويت الهش؛ البسكويت مكون من رقائق 
؛ مثلجات (أيسكرمي)؛ الكيل او الكعك؛ علكة املضغ؛ بوظة (ويفر)

 صاحلة لألكل؛ احلبوب و املواد الغذائية اساسها احلبوب 

In Respect of: Chocolate based beverages; Confectionery; 
chocolate; chocolate products; chocolate or sugar coated 
products; biscuits; crackers; wafers; cakes; Chewing 
gums; Ice-cream, edible ices; cereals and cereal-based 
foodstuff  

  In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI يلديز هولدينج أنونيم هيركيتي : بأسم 

هيشمى هـيكمازي سـوكاو كيسيكلى ماهاليسى  :العنوان 
 اسطنبو ل، تركيا / أوسكودار  6/1:نو

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 
Uskudar / Istanbul, Turkey  

   : Address for Services بيت حلم : عنوان التبليغ 

 

 (  587  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27209  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :صنف في ال

  Date: 28/06/2015  10/16/1115: التاري  

  In Respect of: tissu paper محارم مضغوط : من اجل 

  In the name of: sharekat al shyouki for paper tissue هركة الشيوخي لصناعة الورق الصحي : بأسم 

  Address: al khalil  1555551121:الشيوخ ت-اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil  1555551121:الشيوخ ت-اخلليل : عنوان التبليغ 
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 (  588  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27210  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 30/06/2015  31/16/1115: التاري  

ومواد اخرى تستعمل في  مستحضرات قصر االقمشه: من اجل 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ,غسل وكي املالبس 

غسو ل ,مستحضرات جتميل,زيوت عطرية,عطور,صابون ,
 منظفات اسنان ,للشعر (لوهن)

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

  In the name of: hikmat adel salman duoekat حكمت عاد ل سلمان دويكات : بأسم 

: جــوا ل  -هــارع بيــت فوريــك  -بالطــه  -نــابلس  :العنــوان 
1555305153  

Address: nablus-blatah - sher' bet fuoriek - jawwal 
:059989053  

: جوا ل  -هارع بيت فوريك  -بالطه  -نابلس : عنوان التبليغ 
1555305153  

Address for Services :  nablus-blatah - sher' bet fuoriek - 
jawwal :059989053  

 

 (  589  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27211  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 30/06/2015  31/16/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى تستعمل في : من اجل 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ,غسل وكي املالبس 

غسو ل ,مستحضرات جتميل ,زيوت عطرية,عطور ,صابون ,
 . منظفات اسنان,للشعر (لوهن)

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

  In the name of: hikmat adel salman duoekat حكمت عاد ل سلمان دويكات : بأسم 

: جــوا ل  -هــارع بيــت فوريــك  -بالطــه  -نــابلس  :نــوان الع
1555305153  

Address: nablus-blatah - sher' bet fuoriek - jawwal 
:059989053  

: جوا ل  -هارع بيت فوريك  -بالطه  -نابلس : عنوان التبليغ 
1555305153  

Address for Services :  nablus-blatah - sher' bet fuoriek - 
jawwal :059989053  
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 (  590  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27212  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

منتجات , املشروبات التي اساسها احلليب, احلليب: من اجل 
لبان املشروبات املصنعة من منتجات اال, منتجات االلبان, احلليب

 مبا فيها لنب الزبادي ولنب الزبادي اجملمد 

In Respect of: Milk, milk-based beverages, milk products, 
dairy products, drinks made from dairy products including 
yoghurt and frozen yoghurt  

  In the name of: Boncafe International Pte Ltd بونكافيه انترناهيونا ل بتي ا ل تي دي : بأسم 

  Address: 208 Pandan Loop Singapore 128401  110411باندان لوب سنغافورة  110 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  591  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27213  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

منكهات , املشروبات التي اساسها القهوة, القهوة: من اجل 
 البوظة واحللويات اجملمدة , مشروبات القهوة مع احلليب, القهوة

In Respect of: Coffee, coffee-based beverages, coffee 
flavourings, coffee beverage with milk, ice creams and 
frozen confectionery  

  In the name of: Boncafe International Pte Ltd بونكافيه انترناهيونا ل بتي ا ل تي دي : بأسم 

  Address: 208 Pandan Loop Singapore 128401  110411باندان لوب سنغافورة  110 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  592  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27214  12114 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 
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  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مبا  ,مياه معدنية وغازية ومشروبات اخرى غير كحولية: من اجل 
مشروبات , مشروبات غير حكولية من فو ل الصويا, فيها

, اعصرة ومشروبات الفواكه, متساوية الضغط التناضحي
مركزات العصائر املستخدمة لتحضير املشروبات املكربنة او غير 

كلها في الصنف , مركزات العصائر لتحضير املشروبات, املكربنة
31  

In Respect of: Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely: soya bean beverages being non-
alcoholic beverages, isotonic drinks, fruit juices and fruit 
drinks, fruit concentrates for use in preparation of 
carbonated and non-carbonated drinks, syrups and other 
preparations for making beverages, all included in Class 
32  

  In the name of: Boncafe International Pte Ltd بونكافيه انترناهيونا ل بتي ا ل تي دي : بأسم 

  Address: 208 Pandan Loop Singapore 128401  110411باندان لوب سنغافورة  110 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
ذات االستخدام العام  CAFEاحلماية املطلق باستخدام كلمة 

 مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  593  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27215  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من : من اجل 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس ومستحضرات التنظيف 
 -والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة الشحومات

الزيوت  –ةالروائح العطري -الصابون بأنواعه وبرش الصابون
 -معاجني األسنان واحلالقة -مواد التزيني ومحاليل الشعر -الطيارة
 . الشامبو

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  

  In the name of: Adel abd alhafeth abd alraheem aldalow عاد ل عبد احلافظ عبد الرحيم الدلو : بأسم 

  Address: Salfeet-Biddya-the main road  1555545210هاتف -الشارع الرئيسي -بديا -سلفيت :العنوان 

هاتف -ع الرئيسي الشار-بديا -سلفيت: عنوان التبليغ 
1555545210  

Address for Services :  Salfeet-Biddya-the main road  
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 (  594  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27216  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 8  0 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

الشوو و )دوات قطع ، أ(تدار باليد)عدد و أدوات يدوية : من اجل 
 ، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة (السكاكني و املالعق

In Respect of: Hand tools and implements (hand operated); 
cutlery; side arms; razors.  

  In the name of: Pavan Ernesto & Figli Spa هركة بافان ايرنيستو احملدودة : بأسم 

  Address: 11 Febbraio, 8-31030 Arcade TV - Italy ايطاليا  –أركيد تي في  0-31131فيبرايو،  11 :العنوان 

   : Address for Services  260فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 

 

 (  595  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27217  12112 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19  15 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مواد البناء واحلجارة الطبيعية والصناعية واالسمنت : من اجل 
والكلس واجلبصني والقصارة واحلصى والقساطل املصنوعة من 
الفخار أو االسمنت ومواد تعبيد الطرق واالسفلت والقار واحلمر 

 . املداخنواالنشاءات القابلة للنقل والنصب احلجرية و

In Respect of: Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and 
bitumen, non-metallic transportable buildings, 
monuments, not of metal.  

 In the name of: Shareket Al Bazzar Lil Moadat W Al . هركة البزار للمعدات واملواد االنشائية : بأسم 
Mawwad Al Enshaeea.  

  Address: Ramallah –Palestine فلسطني / رام اهلل  :العنوان 

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

   سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق ان ت: مالحظة 
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احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات 
 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

 

 (  596  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27218  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

  In Respect of: watches and Jewelry الساعات واجملوهرات : من اجل 

  In the name of: sharikat alnawafeer lltigara al dawlieh هركة النوافير للتجارة الدولية : بأسم 

  Address: al khalil 0599394949 اخلليل هارع بئر السبع بجانب صالة لبنان  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil 0599394949 اخلليل هارع بئر السبع بجانب صالة لبنان : لتبليغ عنوان ا

 

 (  597  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27219  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

ومواد تستخدم في غسل  مستحضرات قصر االقمشه: من اجل 
صابون , وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

, للشعر ( لوهن ) عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -دة هارع االعم :العنوان 

 نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah – 
Nablus  
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 (  598  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27220  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم في غسل : من اجل 
صابون , وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

, للشعر ( لوهن ) عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
Nablus  

 

 (  599  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27221  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم في غسل : من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) ستحضرات جتميل لوهن صابون عطور زيوت عطرية م
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -االعمدة  هارع: عنوان التبليغ 
Nablus  
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 (  600  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27222  12111 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

تستخدم في غسل  مستحضرات قصر االقمشه ومواد: من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -بسطية س -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
Nablus  

 

 (  601  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27223  12113 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم في غسل : من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
Nablus  
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 (  602  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27224  12114 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم في غسل : من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) جتميل لوهن  صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م :  بأسم
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -ة هارع االعمد: عنوان التبليغ 
Nablus  

 

 (  603  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27225  12115 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

في غسل  مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم: من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
Nablus  
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 (  604  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27226  12116 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 01/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشه ومواد تستخدم في غسل : من اجل 
, وكي املالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط 

( لوهن ) صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات جتميل لوهن 
 . منظفات اسنان , للشعر 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

هركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م : بأسم 
 خ م 

In the name of: sharekat holly land sun leltejarah 
walistethmarat alsiahiah ltd  

  Address: sharea alamedah - sabastiah – Nablus نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة  :العنوان 

 – Address for Services :  sharea alamedah - sabastiah نابلس  -سبسطية  -هارع االعمدة : عنوان التبليغ 
Nablus  

 

 (  605  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27228  12110 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 05/07/2015  15/12/1115: التاري  

  In Respect of: REFUELLING SERVICE (FUEL STATION) ( محطة محروقات)خدمة التزود بالوقود : من اجل 

ات العامة مساهمة هركة اخلواجا احلديثة للتعهد: بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat AL Khawaja AL Hadetha 
Leltaahodat ALama Mosahema Khososiyyah  

  Address: Ramallah Wal Bireh Sharea AL Masayif رام اهلل والبيرة هارع املصايف  :العنوان 

 Address for Services :  Ramallah Wal Bireh Sharea AL رام اهلل والبيرة هارع املصايف : عنوان التبليغ 
Masayif  
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 (  606  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27230  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 06/07/2015  16/12/1115: التاري  

  .In Respect of: Non-alcoholic malt drinks . مشروبات هعير البيرة الغير كحولية: من اجل 

  .In the name of: Refresco Benelux B.V . في.ريفروسكو بينيلوكس بي: بأسم 

 ,Address: Oranje Nassaulaan 44, 6026 BX MAARHEEZE بي أكس مارهيزي ، هولندا  6116،  44أوراجني ناسايوالن  :العنوان 
The Netherlands  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  607  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27231  12131 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 06/07/2015  16/12/1115: التاري  

خدمات اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
 ل، خدمات البريد الفاكس ، اعإتصاالت، الهاتف، الهاتف النقا

التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 
املكاملات، الرد اعإلي، دليل اعإستعالمات وخدمات البريد 
اعإلكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ خمات استقبا ل الرسائل اعإلكترونية؛ 

لومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت السلكية خدمات املع
والالسلكية؛ تباد ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ 
خدمات البث اعإذاعي؛ البث اعإذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 

نترنت؛ نصوص واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واعإ
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصا ل 
محتوى الوسائط املتعددة عبر هبكات االتصاالت اعإلكترونية ؛ 
خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو 
كونفرنس؛ خدمات اعإتصا ل عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

، (مبا في ذلك صفحات الويب)مات السلكية والالسلكية للمعلو
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصو ل املستخدم الى 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer phone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, teleshopping 
and web shopping programmers; videotext, teletext and 
view data services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
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اعإنترنت؛ خدمات التحكم بالوصو ل لالنترنت، وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى هبكة اعإنترنت أو قواعد 

 مقدمي)البيانات؛ وتوفير وصو ل املستخدم إلى هبكة االنترنت 
، وتوفير وتشغيل املؤمترات اعإلكترونية، مجموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصو ل الى مواقع اعإم بي 
ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخو ل الى املواقع املوسيقية 
الرقمية على االنترنت، استقبا ل املوسيقى الرقمية بواسطة 

توفير سبل الوصو ل إلى البنية  اعإتصاالت السلكية والالسلكية؛
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصو ل اعإتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ اعإنتقا ل مبساعدة احلاسوب للرسائل 
والصور؛ اعإتصا ل عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 

عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجير و التأجير األخبار ومعلومات 
التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت أو مكونات الستخدامها في 
توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية واملعلومات واخلدمات 

 . االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا

information (including web pages), computer programs 
and any other data; providing user access to the Internet; 
Internet access control services, providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing access 
to telecommunications infrastructures for other operators; 
operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for 
use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating to 
all the aforementioned.  

  .In the name of: Shareket Zone Technologies . هركة زوون تكنولوجيز : بأسم 

فلسطني/ رام اهلل  :Ramallah –Palestine  Address :العنوان    

 ITTQAN .AL-Bireh-AL-Bireh Commercial: عنوان التبليغ 
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh  

Address for Services :   

 

 (  608  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27233  12133 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 06/07/2015  16/12/1115: التاري  

  In Respect of: KHDAMAT TAWFER TAAM W SHARAB خدمات توفير الطعام والشراب : من اجل 

  In the name of: ZAKHRY KAZAM ZAKHRY MBAYED زخري كاظم زخري امبيض : بأسم 

 Address: Ramalha-AIN AREK -SHARAA ALRAESE -AWAL او ل البلد -الشارع الرئيسي -عني عريك-رام اهلل  :العنوان 
A ALBALD  

   : Address for Services زخري كاظم زخري امبيض : عنوان التبليغ 
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 (  609  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27234  12134 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 06/07/2015  16/12/1115: التاري  

  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

  In the name of: Ashraf Hatem Aref Melhem اهرف حامت عارف ملحم : بأسم 

-Address: Ramallah-Albireh-Om Sharayet -Dowar Haboob عمارة النمر /دوار حبوب/ام الشرايط/البيرة -رام اهلل  :العنوان 
Amarat Animer  

عمارة /دوار حبوب/م الشرايطا/البيرة -رام اهلل : عنوان التبليغ 
 النمر 

Address for Services :  Ramallah-Albireh-Om Sharayet -
Dowar Haboob-Amarat Animer  

 

 (  610  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27235  12135 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 07/07/2015  12/12/1115: التاري  

االنشطة , الترفيه , التدريب , التعليم والتهذيب : من اجل 
 الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education proividing of training 
entertairnment sporting and cultural activeties  

  In the name of: Mervat Khalil Mechael Munayyer ميرفت خليل ميخائيل ُمنّير : بأسم 

مقابـل البنـك األهلـي  -( 6)رقم  -هارع احملفل -رام اهلل  :ن العنوا
  111561315األردني 

Address: Ramallah- Share'a Almahfal- Raqam(6)- 
Moqabel albank Alahli Alordoni  

مقابل البنك  -( 6)رقم  -هارع احملفل -رام اهلل : عنوان التبليغ 
  111561315األهلي األردني 

Address for Services :  Ramallah- Share'a Almahfal- 
Raqam(6)- Moqabel albank Alahli Alordoni  
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 (  611  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27236  12136 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 07/07/2015  12/12/1115: التاري  

توجيه االعما ل وتفعيل خدمات الدعاية واالعالن وادارة و: من اجل 
 النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: Mervat Khalil Mechael Munayyer ميرفت خليل ميخائيل ُمنّير : بأسم 

مقابـل البنـك األهلـي  -( 6)رقم  -هارع احملفل -رام اهلل  :العنوان 
  111561315األردني 

Address: Ramallah- Share'a Almahfal- Raqam(6)- 
Moqabel albank Alahli Alordoni  

البنك مقابل  -( 6)رقم  -هارع احملفل -رام اهلل : عنوان التبليغ 
  111561315األهلي األردني 

Address for Services :  Ramallah- Share'a Almahfal- 
Raqam(6)- Moqabel albank Alahli Alordoni  

 

 (  612  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27237  12132 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 07/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: TOBACCO: Smokers , Articles , Matches التبغ وأدوات املدخنني و أعواد الثقاب : من اجل 

 In the name of: SHAREKET AL- NAFEES LEL- TEJARA هركة النفيس للتجارة وصناعة التبغ : بأسم 
WEL SINAAET AL -TEBEG  

  Address: RAMMALLAH رام اهلل  :العنوان 

   : Address for Services احملامي هادي النّمري : عنوان التبليغ 
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 (  613  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27238  12130 :مة التجارية رقم العال

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 07/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: shoes االحذية : من اجل 

  In the name of: tamer majed mahmoud al jabari تامر ماجد محمود اجلعبري : بأسم 

  Address: hebron  1555300465ل خلة حاضور اخللي :العنوان 

  Address for Services :  hebron  1555300465اخلليل خلة حاضور : عنوان التبليغ 

 

 (  614  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27241  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

حبوب اعإفطار الساخنة والباردة؛ احلبوب اجملهزة؛ حب : اجل من 
القمح؛ عصيدة الذرة املطحونة؛ دقيق الذرة؛ الدقيق؛ الوجبات 
اخلفيفة والكعك املصنوعة أساسا من احلبوب واحلبوب اجملهزة؛ 
منتجات اخملابز؛ خلطات صنع الفطائر وفطائر الوافل؛ مركزات 

 . النكهات لألطعمة

In Respect of: Hot and cold breakfast cereals; processed 
grains; wheat germ; hominy grits; cornmeal; flour; snacks 
and cakes made primarily of processed grains and 
cereals; bakery goods; mixes for making pancakes and 
waffles; table syrup.  

  In the name of: The Quaker Oats Company ي ذا كويكر أوتس كومبان: بأسم 

،  61661ويست مونروي سـتريت ، هـيكاغو ، آي أ ل  555 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 60661, USA.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 (  615  )  
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  Trade Mark No.: 27242  12141 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

  االرز :Rice  In Respect of: من اجل 

  In the name of: KRBL Limited كي ار بي ا ل ليمتد : بأسم 

  Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, India الهند , 116 111 –ديلهي , غيتالهور , 5151 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  616  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27243  12143 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

احملمو ل والقطع االلكترونية املتنقلة الرسا ل واستقبا ل : من اجل 
االلكتروني والفيديو والرسائل النصية  املكاملات والبريد

ومحتويات الوسائط  واملوسيقى واحملتويات املسموعة واملرئية
 ,تعددة الوسائطلوحيات م, املتعددة االخرى واملعلومات الرقمية

, ومشغالت رقمية سمعية اخرى 4و ام بي  3مشغالت ام بي 
املشغالت واملسجالت  ,مشغالت ومسجالت فيديو رقمي

 الهواتف, الهواتف الالسلكية, واالقراص متعددة االستخدامات
محافظ , اجزاء وقطع واكسسوارات للهواتف النقالة, النقالة

, يات القابلة العادة الشحنالبطار, البطاريات ,للهواتف النقالة
سماعات , الراس سماعات, قطع لشحن البطارات, الشواحن

الهواتف , هواتف السيارات, سماعات االذنني, الراس للستيريو
قطع االتصا ل الالسلكي لنقل , االت الرد االوتوماتيكي ,الذكية

, (جي بي اس)التموقع العاملية  انظمة, الصوت والبيانات والصور
 الهواتف الذكية على, الذكية على هكل ساعاتالهواتف 

قطع الكمبيوتر , القطع املتنقلة امللبوسة, هكل اهرطة
, الشخصية امللبوسة واملستبدلة الوحدات االلكترونية, احملمو ل

 مبا فيها املعرفات الشخصية للهواتف وللهواتف النقالة
وللهواتف الذكية وللوحيات ولالبتوب وللقطع االلكترونية 

نواقل مستقبالت , اتصا ل السلكي قمية اجملهزة بوظائفالر
 متنقلة للبيانات االلكترونية

In Respect of:  Handheld and mobile digital electronic 
devices for the sending and receiving of telephone calls ,
e-mails, video, instant messaging, music, audiovisual and 
other multimedia content, and other digital data; multi-
media tablets; MP 3 and MP 4 players and other digital 
audio players; digital video players and recorders; players 
and recorders, digital versatile disc; wireless phones; 
mobile phones; parts and accessories of mobile phones; 
cases for mobile phones; batteries; rechargeable 
batteries; chargers; devices for recharging batteries; 
headphones; stereo headphones; placing headphones in 
ears; car phones, smart phones, answering machines, 
wireless communication devices for the transmission of 
voice, data or images; global positioning systems 
software (GPS); smart phones as watches ;smart phone as 
straps; mobile devices wearable; portable computing 
devices ;personal electronic modules wearable and 
interchangeable, namely personal identifiers for 
telephones, mobiles phones, smart phones, tablets, 
laptops and mobile digital electronic devices equipped 
with wireless communication functions; transmitters and 
portable electronic data receivers 
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  In the name of: LOGICOM لوجيكوم : بأسم 

  Address: 55 rue de Lisbonne, 75008 PARIS, France فرنسا , باريس 25110, رو دي ليسبونه 55 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  617  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27244  12144 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

قطع , علب للساعات, الساعات, الساعات الذكية: من اجل 
 سيور واحزمة للساعات , لقياس الوقت

In Respect of: Smart watches; watches; cases for 
watches; timepieces; watch bands; straps  

  In the name of: LOGICOM وجيكوم ل: بأسم 

  Address: 55 rue de Lisbonne, 75008 PARIS, France فرنسا , باريس 25110, رو دي ليسبونه 55 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  618  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27245  12145 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

ادوات ومعدات االالت للبناء ولالنشاءات املرورية , االالت: من اجل 
االسفلت ولتحريك االرض وللهندسة الهيدروليكية  والعما ل

مبا , قاتوتصليح الطر والنشاءات التقليب والتعدين وكذلك هدم
, كسارات اسطح الطرقات, كسارات للطرقات, فيها الكسارات

, معدات تشطيب االسفلت, تشطيب الطرقات معدات
, تثبيت االرض معدات, معدات تدوير اسطح الطرقات, الراصفات

ضاغطات التربة واالسفلت , اجهزة الربط وموزعات السمسمية
االالت واملعدات , لوحات الهرس والرج, فيها الدرداس مبا, والطمم

مبا فيها احزمة وهرائح , افقيا لنقل املواد البناء عموديا او
 قطع البضائع املذكورة, ورافعات ومصاعد الناقالت

In Respect of: Machines, machine tools and equipment for 
building, including traffic area construction, asphalt 
construction, earth-moving, hydraulic engineering, 
construction of tips and mining, as well as road demolition 
and road repair, in particular crushers, road millers, road 
surface breakers, road finishers, asphalt finishers, pavers, 
road topping recyclers, ground stabilisers, binding agent 
and grit spreaders, and compactors for soil, asphalt and 
waste, including rollers, mashers and vibrating plates; 
machines and equipment for the horizontal or vertical 
conveying of building materials, including conveyor belts, 
slides, hoists and lifts; parts for the aforesaid goods 
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  In the name of: BOMAG GmbH بوماج جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Hellerwald, 56154 Boppard, Germany املانيا , بوبارد 56154, هيليرفالد :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  619  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27246  12146 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

اآلت تستخدم في معاجلة املعادن واألخشاب : من اجل 
والبالستيك؛ لتصنيع وإصالح وتفكيك املركبات البرية والبحرية؛ 

الكيميائية، الزراعة، التعدين، املنسوجات،  املواد
األطعمةواملشروبات؛ األِعمار وصناعة التغليف؛ ُعدد اآلالت؛ آالت 
الطباعة، صفائح الطباعة؛ اآلت تستخدم في تصنيع صفائح 

؛ قوالب الّصب (غير حساسة للضوء)الطباعة، صفائح الطباعة 
لآللت ؛ صفائح الطباعة احلجرية (مكونات اآلت)حتت الضغط 

باستثناء املركبات البرية واملركبات ) الطباعة؛ املوتورات واحملركات 
؛ مكونات للموتورات واحملركات من جميع األنواع، مبا في (الفضائية

باستثناء املركبات البرية )ذلك املوتورات الكهربائية ومكوناتها 
 باستثناء)؛ وحدات حتكم املوتورات واحملركات (واملركبات الفضائية

؛ بادئات التشغيل الكهربائية (املركبات البرية واملركبات الفضائية
باستثناء املركبات البرية واملركبات )للموتورات واحملركات 

باستثناء املركبات )؛ مولدات كهربائية تُدار مبحرو (الفضائية
، إسطوانات رئيسية؛ محركات (البرية واملركبات الفضائية

( ت البرية واملركبات الفضائيةباستثناء املركبا)كهربائية 
الصمامات اخلانقة، ) ؛ مشغالت احملرو (ماكينات) واملضخات 

املنظمات العاطلة، احملركات اخلطية، صمامات التحكم في 
( الهواء، مشغالت غطاء الهواء ، صمامات إعادة تدوير الغاز العادم
قن، باستثناء املركبات البرية واملركبات الفضائية، الصمامات باحل

باستثناء املركبات البرية واملركبات )خراطيم حقن للمحركات 
، مضخات الوقود، خطوط الوقود؛ أنظمة حقن الوقود؛ (الفضائية

باستثناء املركبات )هموع إهعا ل محركات االحتراق الداخلي 
، همعات توهج محركات الديز ل (البرية واملركبات الفضائية

، مرهحات الهواء (ات الفضائيةباستثناء املركبات البرية واملركب)
؛ (هواحن توربينية)للمحركات؛ محوالت محفزة؛ هواحن 

ضاغطات توربينية، وحدات حتكم لآلت؛ أجهوة ضبط متحكم 
بها لقطع غيار املركبة مثل املقاعد، النوافذ، املرآيا، السقوف 
التي تقتح بطريقة اعإنزالق، الصمامات اخلانقة، عمود الكامات؛ 

ة ونقل احلركة لآلت؛ مبا في ذلك ُمعشقات تروس غير مكونات قارن

In Respect of: Machines used in metal, timber, rubber and 
plastics processing; for the manufacture, repair and 
disassembly of land and sea vehicles; for the chemical, 
agricultural, mining, textile, food and beverage, 
construction and packaging industry; machine tools; 
Printing machines; printing plates; machines used in the 
manufacture of printing plates; printing plates [not light-
sensitive]; pressure casting molds [machine components]; 
lithographic printing plates for printing machines; Motors 
and engines (except for land vehicles and aerospace 
vehicles); components for motors and engines of all types, 
including electric motors and their components (except for 
land vehicles and aerospace vehicles); Control units for 
motors and engines (except for aerospace vehicles); 
electric starters for motors and engines (except for 
aerospace vehicles); motor driven electric generators 
(except for aerospace vehicles); main cylinders; electric 
motors (except for land vehicles and aerospace vehicles) 
and pumps (machines); Engine actuators (throttle valves, 
idle governors, linear actuators, air control valves, air flap 
actuators, exhaust gas recirculation valves) except for 
land vehicles and aerospace vehicles; injection valves, 
Injection nozzles for engines (except for aerospace 
vehicle engines); fuel pumps, fuel lines; fuel injection 
systems; spark plugs for combustion engines (except for 
aerospace vehicle engines); glow plugs for diesel engines 
(except for aerospace vehicle engines); Air filters for 
engines; Catalytic converters; Chargers [turbochargers]; 
turbocompressors; Control units for machines; Controlled 
adjusting devices for vehicle parts such as seats, 
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تلك املستخدمة للمركبات البرية، أحزمة التدوير، سيور نقل 
، سيور V، سير مدعم على هيئة Vاحلركة، سير على هيئة 

مغايرة السرعة، سير توقيت، سير متزامن، سيور ناتئة، سيور 
ات مكون)توقيت مزدوج اجلانب، سيور مسطحة، سيور الرفع 

، سيور ناقلة، مكونات اآلت، مثل النوابض، مكابس امتصاص (اآلت
الصدمات، مخمدات االهتزاز، أجزاء مصبوبة مصنوعة من 
املطاط وارتباط املطاط باملعدن للتحكم في االهتزاز كما هو 

؛ قواعد احملرو، قواعد احملرو (أجزاء اآلت)  2مدرج في الفئة 
زاز اعإلتوائية، املشغالت، اململوءة بالسوائل ، مخمدات االهت

وجميع السلع املذكورة أعاله مقتصرة على محطات توليد 
الطاقة للمركبات الفضائية، محركات ذات الكباس للمركبات 
الفضائية، محركات توربينية للمركبات الفضائية وأجزاء 

؛ سيور ناقلة، اجزاء (مكونات اآلت) ووحدات حتكم لها؛ صمامات 
قلة، ناقالت للمسافرين ليست مدرجة في ولوازم للسيور النا

، الزيت، الغاز، (بالهواء املضغوط)فئات اخرى، مسدسات رش املاء
) الدهان وغيرها من املواء الغازية والسائلة؛ جتهيزات معدنية 

؛ رافعات املركبات امليكانيكية، (لوازم ملسدسات الرش أو املرهات
ة التُدار باليد، آالت ، معدات زراعب[آالت]آالت جز اعشاب احلدائق 

 البيع 

windows, mirrors, sliding roofs, throttle valves, camshafts; 
Machine coupling and transmission components, 
including shift clutches (except for land vehicles); Drive 
belts, transmission belts, V-belts, V-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed belts, 
double-sided timing belts, flat belts, lift belts (machine 
components), conveyor belts; Machine components, such 
as springs, shock absorber pistons, vibration dampers; 
molded parts made from rubber and rubber-metal 
bondings for vibration control as far as included in class 7 
(machine parts); Engine mounts, hydromounts, torsional 
vibration dampers, actuators; All of the aforementioned 
goods exclusive of aerospace vehicle power plants, 
aerospace vehicle piston engines, aerospace vehicle 
turbine engines and parts and controls therefor; Valves 
(machine components); Conveyor belts, parts and 
accessories for conveyor belts; Passenger conveyors not 
included in other classes; (Compressed air) spray guns for 
water, oil, gas, paint and other gaseous or liquid 
substances; metal fittings (accessories for spray guns or 
sprayers); Mechanical vehicle jacks; lawn mowers 
(machines); non-hand-operated agricultural equipment; 
vending machines  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , رهانوف 31165, 5. فارينفالدير ستر :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  620  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27247  12142 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

األجهزة واملعدات العلمية، البحرية ، املسح، : من اجل 
الكهربائية، التصوير الفوتوغرافي، تصوير سينمائي، بصري، 

، اعإنقاذ ( اعإهراف) الوزن، القياس، إرسا ل اعإهارات، الفحص 
؛ أجهزة ومعدات القياس بإستشناء 5التعلم املدرجة في الفئة 

ما ) ؛ أنظمة التحكم والتنظيم الكهربائية (الفضائية املركبات
مبا في ذلك أجهزة املعاجلة وأجهزة ( عدا املركبات الفضائية

االستشعار عإدارة املركبات والتحكم بها، ولتحسني سالمة 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments as far as 
included in class 9; Measuring devices and instruments 
(except for aerospace vehicles); Electric control and 
regulating systems (except for aerospace vehicles) 
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قيادة، ثبات القيادة وتخميد الصدمات والراحة والهدوء؛ أنظمة 
مبا ( ركبات الفضائيةما عدا امل) التحكم والتنظيم الكهربائية 

في ذلك أجهزة املعاجلة وأجهزة االستشعار لتنظيم والتحكم 
في املكابح، ودوسات الوقود، أجهزة نقل احلركة، هياكل قاعدية 
واجهزة التعليق واالنبعاثات؛ منظمات الفولت للمركبات، أنظمة 

؛ (باستثناء املركبات الفضائية) التحكم التلقائية للمركبات 
يه تعمل بالطاقة الكهربائية والكهربائية أجهزة توج
مقياس ]؛ األميترات (بإستثناء املركبات الفضائية ) الهيدروليكية 

، [أجهزة قياس املمانعة]، أجهزة قياس الفولت، األوميتر [التيار
أدوات قياس ضغط الغازات واألبخرة، ترمومترات، مقاييس الدورات 

بإستثناء املركبات ( )ترالتاكوم)في الدقيقة لعمود إدارة دائر 
؛ البوصالت، مقاييس حموضة، مؤهرات ملستوى املاء، (الفضائية

[ مثبتات أوتوماتيكية لدرجات احلرارة]موازين، ترموستات 
؛ إدارة احملرو، التحكم في سرعة (بإستثناء املركبات الفضائية)

التباطؤ، بإستثناء املركبات الفضائية؛ إدارة البيانات، أجهزة 
البيانات؛ أجهزة ومعدات القياس والتحذير والعرض  معاجلة

للمسافة، مراقبة حمولة احملور، التعجيل، السرعة، سرعة احملرو، 
عزم الدوران، معد ل الدوران، الضغط، مستوى التعبئة، اعإمداد 

، االرتفاع، درجة (خصة الوقود وإمداد سائل الغاسلة) بالسوائل 
طاقة، نوعية الهواء، كتلة حرارة سائل التبريد، ضغط الشحن، ال

الهواء، مستوى الزيت، ضغ الزيت، املوضع، موضع التوجيه، درجة 
كل ما مت ذكره ) احلرارة، السفر، مسافة السفر، الرياح وعمق املياه 

، أجهزة التحذير املسافة (أعاله باستثناء املركبات الفضائية
أجهزة ؛ (باستثناء املركبات الفضائية) والتحكم ومعدات العرض 

؛ معدات مراقبة عكس (باستثناء املركبات الفضائية) الرادار 
احلركة؛ مساعد اعإيقاف التلقائي، أجهزة بصرية وسمعية وتنبيه 
من النعاس بالتالمس ، والسرعة ومعدات العرض؛ أجهزة ضغط 
اعإطارات، معدات تزويد اعإطارات بالهواء؛ مؤهر اخلدمة؛ مؤهر 

و، مؤهر الصيانة، معدات فحص التآكل، جهاز قياس االستهال
في الورهة؛ وحدات تسجيل الوقت، مسجل بيانات احلواد ، 
أجهزة ومعدات لتوصيل، تبديل، حتويل، تخزين، تنظيم ومراقبة 

؛ مصهرات كهربائية؛ (باستثناء املركبات الفضائية) الكهرباء 
ِمرحالت كهربائية، جهاز استقبا ل وارسا ل، أجهزة استشعار، 

( مكشافات)؛ أجهزة الكشف (5درجة في الفئة م) مشغالت 
؛ مفاتيح الضغط، وحدات التحكم (باستثناء املركبات الفضائية)

ليست ) ؛ أجهزة زيت فحص املكابح؛ أجهزة تشخيص 
؛ أجهزة املراقبة والتشخيصية (لالستخدام في األغراض الطبية
؛ (باستثناء املركبات الفضائية) حملركات املركبات وأنظمة الدفع 

مصابيح حتذيرية للمركبات؛ ملفات االهتعا ل، الصمامات، أجهزة 
ليزر لغير األغراض الطبية، البطاريات الكهربائية ومكوناتها، 
بطاريات يعاد هحنها ومكوناتها، بطاريات همسية، خال ل وقود 

بطاريات الكهرباء، أجهزة إنذار؛ ( هواحن)ومكوناتها؛ هحن
كشف عن السرقة، أجهزة أجهزة إنذار من السرقة، أجهزة ال

الفتح واعإغالق الكهربائي للمركبات البرية، مبا في ذلك وحدات 
التحكم، وحدات التحكم واحملركات الكهربائية، أنظمة اعإقفا ل 
املركزية؛ منظومة هل حركة املركبات االلكترونية للمركبات 
البرية؛ أجهزة التحكم عن بُعد، منظومة التشغيل عن بعد 

ا ل املركزية؛ أجهزة حتديد املوقع، تتبع املسار وحتديد ألنظمة اعإقف
؛ معدات املالحة؛ (باستثناء املركبات الفضائية) مسار املرور 

including their processors and sensors for the steering 
and controlling of vehicles, for improved driving safety, 
driving stability, and cushioning and noise comfort; 
Electric control and regulating systems (except for 
aerospace vehicles) including their processors and 
sensors for regulation and control of brakes, accelerator 
pedals, transmissions, chassis and suspensions and 
emissions; voltage regulators for vehicles; Automatic 
control systems for vehicles (except for aerospace 
vehicles); Electrical and electrohydraulic power steering 
(except for aerospace vehicles); Ammeters, voltmeters, 
ohmmeters, manometers, thermometers, tachometers 
(except for aerospace vehicles); Compasses, acidimeters, 
water level indicators, scales; thermostats (except for 
aerospace vehicles); Engine management, idle speed 
control, (except for aerospace vehicles); data 
management, data processing devices; Measuring, 
warning and display devices and instruments for distance, 
axle load monitoring, acceleration, speed, engine speed, 
torque, turn rate, pressure, fill level, fluid supply 
(particularly fuel and washer fluid supply), altitude, 
coolant temperature, charge pressure, power, air quality, 
air mass, oil level, oil pressure, position, rudder position, 
temperature, travel, travel distance, wind and water depth 
(all of the aforesaid except for aerospace vehicles); 
Distance warning and controlling devices and display 
instruments (except for aerospace vehicles); Radar 
devices (except for aerospace vehicles); Reversing 
monitoring equipment; automatic parking assist; Optical, 
acoustic and haptic drowsiness and speed warning 
devices and display instruments; Tire pressure gauge, tire 
inflating equipment; Service indicator, wear indicator, 
consumption measurement device, maintenance indicator, 
workshop test equipment; Time recording unit; accident 
data recorder; Apparatus and instruments for conducting, 
switching, converting, storing, regulating and monitoring 
electricity (except for aerospace vehicles); Electrical 
fuses, electrical relays, transponders, sensors, actuators 
(as far as included in class 9); detectors (except for 
aerospace vehicles); Pressure switches; controllers; brake 
fluid tester; Diagnostic apparatus [not for medical 
purposes]; Monitoring and diagnostic systems for vehicle 
engines and drive systems (except for aerospace 
vehicles); Warning lamps for vehicles; Ignition coils; 
Valves; Lasers, not for medical purposes; Electric 
batteries and their components, rechargeable batteries 
and their components, solar batteries; fuel cells and their 
components, chargers for electric batteries; Alarm 
equipment; burglar alarms, burglary detection equipment; 
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باستثناء ) أجهزة مالحة للمركبات، النظام العام لتحديد املوقع 
، أنظمة خزان الوقود للمركبات البرية؛ أجهزة (املركبات الفضائية

مبا فيها التقومي االلكتروني، أجهزة معاجلة البيانات، الواسيب 
الفاكس، هاهات عرض؛ أجهزة أدخا ل او اخرج في احلاسوب، اآلت 
حاسبة، برامج وبرمجيات حاسوب محفوظة؛ أجهزة ومعدات 

الكترونية  -عرض تناظرية ورقمية كهربائية، الكترونية، بصري
دة ؛ أجهزة إرسا ل وإعا(باستثناء املركبات الفضائية) وامليكانيكية 

نس  الصور؛ أجهزة العرض الكهربائية أو االلكترونية ؛ معدات 
العرض، وحدات العرض، عناصر العرض، لوحات العرض، أدوات 
العرض، هاهات العرض، هاهات، هاهه عرض بالكرستا ل 
السائل، أجهزة مع هاهات عرض بالكرستا ل السائل، الشاهات 
ات املسطحة، هاهات عرض تليفزيونية وهاهات عرض؛ هاه

ملس، أجهزة لتسجيل، استقبا ل، ارسا ل وإعادة نس  اعإهارات 
او الرقمية، وكذلك الصور والصوت، الهوائيات، أجهزة /التناظرية و

الراديو، اجهزة التلفزيون، أجهزة الهاتف مبا فيها الهواتف؛ أطقم 
سماعات خارجية للهواتف؛ معدات اعإنقاذ مثل قوارب النجاة، 

لإلنقاذ، [ مشمع]اعإنقاذ، قماش التربولني ساللم اعإنقاذ، هبكات 
أحزمة جناة، طافيات إنقاذ، سترات جناة، معدات إطفاء احلريق، 
العدسات الالصقة، النظارات، علب النظارات، مناظير ثنائية 
العينني ، عدسات مكبرة، النظارات الشمسية، مثلثات إنذار من 

الم، اآلت اخملاطر للمركبات، أجهزة اسقاط، اآلت تصوير األف
التصوير، ناسخات فوتوغرافية، أجهزة ترجمة الكترونية، أجهزة 
الترجمة اعإلكترونية احملمولة في اجليب، أفالم مكشوفة للضوء، 
وسائل التسجيل املغناطيسية، املترونية وبصرية باستثناء 
األفالم غير املكشوفة، أقراص التسجيل مبا في ذلك البطاقات 

البطاقات ) زودة بدارات متكاملة املغناطيسية، بطاقات م
، بطاقات الهاتف، آليات األجهزة التي تدار بالعملة (الذكية

آلة )املعدنية، أجهزة التوزيع التلقائية، اآلت النقد، صندوق النقد 
، اآلت حاسبة، عناصر (تسجل قائمة بقيمة املعامالت املالية

ما  قادرة على انتاج جهد كهربائي إذا)خاليا فلطية ضوئية 
، خاليا ضوئية، أجهزة (تعرضت لطاقة مشعة و خاصة الضوء

 مراقبة الوجود 

electrical opening and closing devices for motor vehicles, 
including control units, controls and electric motors; 
central locking systems; electronic immobilizers for motor 
vehicles; Remote control devices; Remote operation 
systems for central locking systems; Position finding, 
course tracking and traffic routing devices (except for 
aerospace vehicles); Navigation instruments; navigation 
devices for vehicles; GPS (except for aerospace vehicles); 
Fuel tank systems for motor vehicles; data processing 
devices, computers including electronic calendar, fax 
machines, monitors, computer I/O devices, calculators, 
saved computer programs and software; Electrical, 
electronic, opto-electronic and mechanical analog and 
digital display devices and instruments (except for 
aerospace vehicles); Image transmission and 
reproduction devices; electrical or electronic display 
devices; display equipment, display modules, display 
elements, display panels, displays, monitors, screens, 
LCDs, devices with LCDs, flat screens, video screens and 
monitors; touch screens; Devices for recording, receiving, 
transmitting and reproducing analog and/or digital 
signals, as well as images and sound, antenna, radios, 
televisions, telephones including video telephones; hands-
free equipment for telephones; Rescue equipment, such as 
life rafts, rescue ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, 
life belts, life buoys, life jackets, fire extinguishing 
equipment; Contact lenses, glasses, glasses cases, 
binoculars, magnifying glasses, sunglasses, hazard 
warning triangles for vehicles; Projectors, film cameras, 
cameras, photocopiers, electronic translators, electronic 
pocket translators, exposed film, magnetic, electronic and 
optical recording media, with the exception of non-
exposed film, recording disks including magnetic cards, 
cards with integrated circuitry (smart cards), telephone 
cards, mechanisms for coin-operated apparatus including 
automatic dispensers, cash machines; cash registers, 
computing machines; Photovoltaic elements; photo cells; 
Presence monitoring devices  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. فارينفالدير ستر :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 27248  12140 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

ات للتنقل على البر املاء ، أجزاء ولوازم للمركبات مركب: من اجل 
؛ محركات للمركبات 11التنقل على البر املاء املدرجة في الفئة 

صمامات خانقة، منظمات بطيئة ، )البرية؛ مشغالت للمحرو 
مشغالت خطية، صمامات التحكم في الهواء، مشغالت لغطاء 

، معدات العرض (تدفق الهواء ،صمامات إعادة تدوير الغاز العادم
املرُكبة، قمرات القيادة للمركبات البرية، لوحات القياس، لوحات 
مفاتيح الوسط ، اعإطارات، اطارات داخلية لإلطارات، عجالت، 
إطارات معدنية للدواليب ، مداسات اعإطارات لتلبيسها بد ل 

، قلنسوات القب، هرائط لإلطارات [إطارات]اعإطارات البالية 
وعدد عإصالح اعإطارات واعإطارات الداخلية ليست املعدنية؛ مواد 

مدرجة في فئات اخرى؛ صمامات عإطارات املركبة، هياكل قاعدية 
؛ هياكل قاعدية وأجهزة تعليق 11وأجزاء منها مدرجة في الفئة 

متحكم بها وغير متحكم بها ، مكابح الكترونية، 
ة الهيدروليكية، الكهروميكانيكية، والكهربائية امليكانيكي

للمركبات؛ أجزاء ولوازم املكابح االلكترونية، الهيدروليكية، 
الكهروميكانيكية، والكهربائية امليكانيكية للمركبات؛ 
اسطوانات املكابح، سنادات تثبيت املكابح؛ فكّا الكابح، أقراص 
املكابح، بطانات الفرامل، ُلقم الفرامل، وحدات حتكم ومنظمات 

رجة في فئات أخرى؛ أنظمة ميكانيكية وهيدروليكية غير مد
التوجيه املهرومغناطيسية والهيدروليكية املننظمة وغير 
املنظمة ومكوناتها؛ أجهزة التوجيه املعززة بالطاقة 
الهيدروليكية، أعمدة التوجيه، أجهزة التوجيه، املشغالت 
الكهربائية وااللكترونية وامليكانيكية، أعمدة التدوير واحملركات 

؛ معدات االمان (تثناء املركبات الفضائيةباس) الكهربائية 
؛ الوسائد الهوائية، 11للمركبات البرية املدرجة في الفئة 

، 11هدادات حزام األمان، وأجزاؤها وملحقاتها املدرجة في الفئة 
قارنات األعمدة وآليات نقل احلركة، مبا في ذلك قوابض احلركة 

لة ومنظمة او للمركبات البرية؛ مِِِخفات ونوابض نشطة وال فاع
غير منظمة للمركبات، العجالت وأجزاؤهم، ال سيما نوابض 
ضغط الهواء نوابض بالغاز؛ وحدات تزويد الهواء ألنظمة النوابض 
الهوائية؛ ممتصات الصدمات ودعامات التعليق للمركبات، نوابض 
ممتصات الصدمات للمركبات، نوابض التعليق للمركبات؛ مِِِخفات 

باستثناء مكونات ) الهتزازات االلتوائية االهتزاز ومخمدات ا
للمركبات؛ محركات املركبات، أجهزة ( محركات املركبات

التوجيه؛ حجرات املركبات ومقاعد السائق؛ قواعد احملرو اململوءة 
؛ احملاور؛ وحدات 11بالسوائل كمكونات املركبات مدرجة في الفئة 
وير، سيور نقل احملاور، أحذية احملاور، أغشية رقيقة، سيور التد

In Respect of: Vehicles for transportation on land and/or 
on water; parts and accessories for vehicles for 
transportation on land and/or on water as far as included 
in class 12; Engines for land vehicles; Engine actuators 
(throttle valves, idle governors, linear actuators, air 
control valves, air flap actuators, exhaust gas 
recirculation valves); combination display instruments, 
land vehicle cockpits, instrument panels, center consoles; 
Tires, inner tubes for tires, wheels, wheel rims, treads for 
the retreading of tires, hub caps, rim strips, materials and 
kits for repairing tires and inner tubes not included in other 
classes; valves for vehicle tires; Chassis and parts thereof 
included in class 12; controlled and non-controlled 
chassis and suspensions; Electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and mechanical 
brakes for vehicles; parts and accessories for electronic, 
hydraulic, electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; brake cylinders, brake 
pads, brake calipers, brake disks, brake linings, brake 
hoses; Mechanical and hydraulic controllers and 
regulators not included in other classes; Regulated and 
unregulated electromechanical and electrohydraulic 
steering systems and their components, hydraulic power 
steering, steering columns, steering gear; Electrical, 
electronic and mechanical actuators, drive shafts and 
electric motors (except for aerospace vehicles); Safety 
equipment for motor vehicles as far as included in class 
12; airbags, belt tensioners and their parts and 
accessories as far as included in class 12; shaft couplings 
and transmission mechanism, including shift clutches for 
land vehicles; Active and passive, regulated and 
unregulated dampers and springs for vehicles, wheels and 
their parts, particularly air pressure springs and gas 
springs; air supply units for air spring systems; shock 
absorbers and suspension struts for vehicles; shock 
absorber springs for vehicles, suspension springs for 
vehicles; vibration dampers and torsional vibration 
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احلركة غير مدرجة في فئات أخرى، التبريد، التسخني، الفرامل، 
الوقود، هواء الشحن، الزيت، خراطيم املياه كمكونات مركبات 

؛ بطانات أثا  كبائن املركبات، 11وملحقاتها مدرجة في الفئة 
أغطية الوسادات الهوائية، تركيب ألواح لوحات العدادات؛ تنجيد 

ت، مقاعد املركبات البرية؛ والعات السجائر للمركبات، أثا  املركبا
عتبة معترضة في مقصورة القيادة، ، مقصورة قيارة السائق، 
كبينة السائق، فوهات تهوية، عناصر حارفة الهواء وخطوط 
الهواء، أنظمة تنظيف النوافذ وألضواء األمامية للمركبات 

وصالت واملرتبطة كذلك باحلاويات، الفوهات، اخلراطيم، 
للخراطيم، املضخات، السخانات، والصمامات؛ أنظمة نظيف 
الزجاج األمامي واألضواء املامية، أنظمة رفع النوافذ وحتديد 
موقعها للمركبات، وحدات التحكم والتدوير لسقف السيارة 
القابل للطي، سقف متحرو واألجهزة احلماية من أهعة 

ية للقطارات الشمس، جدران قابلة للطي مطاطية او بالستيك
 واحلافالت املفصلية 

dampers (except as components of land vehicle engines) 
for vehicles; vehicle engines, steering apparatus; vehicle 
cabins and driver seats; hydromounts as vehicle 
components as far as included in class 12; Axles and axle 
modules, axle boots, diaphragms; Drive belts, 
transmission belts not included in other classes; Cooling, 
heating, brake, fuel, charge air, oil, hydraulic hoses as 
vehicle components and accessories as far as included in 
class 12; vehicle interiors lining; airbag covers; paneling 
for dashboards; interior upholstery for vehicles; motor 
vehicle seats; cigarette lighters for automobiles; cockpit 
cross beams; driver cockpits, driver cabins; Ventilation 
nozzles, air deflector elements and air lines; Window and 
headlight cleaning systems for motor vehicles as well as 
the associated containers, nozzles, hoses, hose 
couplings, pumps, heaters and valves; Windshield and 
headlight cleaning systems; Window lift and window 
positioning systems for vehicles; controllers and drives for 
convertible soft tops, sliding roofs and sun protection 
devices; Rubber or plastic concertina walls for trains and 
articulated buses  
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 (  622  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27249  12145 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 17  12 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

املطاط، مادة اجلاتابرها املطاطية، الصمغ، أسبستوس، : من اجل 
ميكا والسلع املصنوعة من هذه املواد وغير مدرجة في فئات أخرى؛ 

، مواد [(منتجات هبه منتهية التصنيع)سلع من البالستيك 
غير مصنوعة من )رنة مانعة للتسرب، التعبئة والعازلة، أنابيب م

، التصفيح (غير مصنوعة من املعدن) ؛ وصالت أنابيب املرنة (املعدن
؛ ُمَعّوض املطاط، سدادات (غير مصنوعة من املعدن) للكابالت 

محكمة خطية، لفافة ملنع التسرب، حلقات منع التسرب، 
؛ (سائل) ؛ املطاط الطبيعي (غير مدرجة في فئات أخرى) أغشية 

احلصى مصنوعة من املطاط وبديل املطاط خلمد حصير ةمادون 

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included 
in other classes; plastic goods (semifinished products); 
sealing, packing and insulating materials; flexible pipes 
(not made from metal); flexible pipe connections (not 
made from metal); armoring for cables (not made from 
metal); rubber compensators; line seals; sealing gaiters, 
sealing rings, diaphragms (not included in other classes); 
natural rubber (liquid); sub-ballast mats made from 
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االهتزاز والصدمات في بناء املسار؛ كامدة ماصة للزيت مصنوعة 
من املطاط وبدائل املطاط؛ صمامات مطاطية، سقف السيارة، 
الباب، النافذه، سدادات حجرة احملرو، مواد تنجيد من املطاط أو 

باستثناء ) البالستيك؛ الواح تغطية بالصفائح البالستيكية 
، مبا في ذلك التغطية بالصفائح ألغراض منع (ألغراض التعبئة

التسرب أو العز ل؛ بطانات السقوف والبرو؛ منافيي  ، جدران قابلة 
للطي مصنوعة من املطاط أو البالستيك جلسور الركاب في 
املطار؛ أجزاء ولوازم جلميع السلع املذكورة أعاله غير مدرجة في 

 إعادة تلبيس اعإطارات فئات أخرى؛ مطاط 

rubber and rubber substitutes for vibration and shock 
damping in track construction; oilabsorbent mats made 
of rubber and rubber substitutes; rubber valves; soft top, 
door, window, engine compartment seals; rubber or 
plastic upholstery materials; plastic sheeting (except for 
packaging purposes), including sheeting for sealing and 
insulating purposes, roof and pond liners; bellows, 
concertina walls made from rubber or plastic for airport 
passenger bridges;parts and accessories for all 
aforementioned goods not included in other classes; 
rubber for retreading tires  
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  Trade Mark No.: 27250  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

اء املباني، خدمات العز ل، خدمات ورش عمل إنش: من اجل 
املركبات، أعما ل التحويل، االصالح، اخلدمة، جتميع، تفكيك، 

باستثناء املركبات ) العناية، التنظيف والدهان للمركبات 
، املكابح، (باستثناء املركبات الفضائية)، احملركات (الفضائية

( كبات الفضائيةباستثناء املر)االطارات واجزائها؛ اصالح املركبات 
كجزء من املساعدة في اعطا ل املركبات على الطرق، إعادة تلبيس 
اعإطارات، الصيانة، التركيب، اصالح ادوات التقييم للوحات 
التخطيط البياني، العدّادات الرّسومّية، مجل بيانات احلواد ، 
معدات قياس املركبة االلكترونية، أجهزة ومعدات الفحص 

يانة واصالح اآلت ومكونات اآلت؛ تركيب والتشخيص؛ تركيب وص
وصيانة واصالح سيور وأنظمة الناقالت؛ تركيب وصيانة واصالح 

 نظم البيانات 

In Respect of: Building construction, installation services, 
automotive workshop services, conversion, repair, 
servicing, assembly, dismantling, maintenance, care, 
cleaning and paint work for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for aerospace 
vehicles engines), brakes, tires and their parts; repair of 
vehicles (except for aerospace vehicles) as part of 
breakdown assistance; retreading of tires; Maintenance, 
assembly, repair of evaluation instruments for diagram 
plates, tachographs, accident data recorder, electronic 
vehicle logs, test and diagnostic apparatus and 
instruments; Installation, maintenance and repair of 
machines and machine components; installation, 
maintenance and repair of conveyor belts and systems; 
installation, maintenance and repair of data systems  
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 (  624  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27251  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

اآلت تستخدم في معاجلة املعادن واألخشاب : من اجل 
والبالستيك؛ لتصنيع وإصالح وتفكيك املركبات البرية والبحرية؛ 
املواد الكيميائية، الزراعة، التعدين، املنسوجات، 

دد اآلالت؛ آالت األطعمةواملشروبات؛ األِعمار وصناعة التغليف؛ عُ 
الطباعة، صفائح الطباعة؛ اآلت تستخدم في تصنيع صفائح 

؛ قوالب الّصب (غير حساسة للضوء)الطباعة، صفائح الطباعة 
؛ صفائح الطباعة احلجرية لآللت (مكونات اآلت)حتت الضغط 

باستثناء املركبات البرية واملركبات ) الطباعة؛ املوتورات واحملركات 
ات للموتورات واحملركات من جميع األنواع، مبا في ؛ مكون(الفضائية

باستثناء املركبات البرية )ذلك املوتورات الكهربائية ومكوناتها 
باستثناء )؛ وحدات حتكم املوتورات واحملركات (واملركبات الفضائية

؛ بادئات التشغيل الكهربائية (املركبات البرية واملركبات الفضائية
ستثناء املركبات البرية واملركبات با)للموتورات واحملركات 

باستثناء املركبات )؛ مولدات كهربائية تُدار مبحرو (الفضائية
، إسطوانات رئيسية؛ محركات (البرية واملركبات الفضائية

( باستثناء املركبات البرية واملركبات الفضائية)كهربائية 
الصمامات اخلانقة، ) ؛ مشغالت احملرو (ماكينات) واملضخات 

نظمات العاطلة، احملركات اخلطية، صمامات التحكم في امل
( الهواء، مشغالت غطاء الهواء ، صمامات إعادة تدوير الغاز العادم
باستثناء املركبات البرية واملركبات الفضائية، الصمامات باحلقن، 

باستثناء املركبات البرية واملركبات )خراطيم حقن للمحركات 
وط الوقود؛ أنظمة حقن الوقود؛ ، مضخات الوقود، خط(الفضائية

باستثناء املركبات )هموع إهعا ل محركات االحتراق الداخلي 
، همعات توهج محركات الديز ل (البرية واملركبات الفضائية

، مرهحات الهواء (باستثناء املركبات البرية واملركبات الفضائية)
؛ (هواحن توربينية)للمحركات؛ محوالت محفزة؛ هواحن 

ينية، وحدات حتكم لآلت؛ أجهوة ضبط متحكم ضاغطات تورب
بها لقطع غيار املركبة مثل املقاعد، النوافذ، املرآيا، السقوف 
التي تقتح بطريقة اعإنزالق، الصمامات اخلانقة، عمود الكامات؛ 
مكونات قارنة ونقل احلركة لآلت؛ مبا في ذلك ُمعشقات تروس غير 

تدوير، سيور نقل تلك املستخدمة للمركبات البرية، أحزمة ال
، سيور V، سير مدعم على هيئة Vاحلركة، سير على هيئة 

In Respect of: Machines used in metal, timber, rubber and 
plastics processing; for the manufacture, repair and 
disassembly of land and sea vehicles; for the chemical, 
agricultural, mining, textile, food and beverage, 
construction and packaging industry; machine tools; 
Printing machines; printing plates; machines used in the 
manufacture of printing plates; printing plates [not light-
sensitive]; pressure casting molds [machine components]; 
lithographic printing plates for printing machines; Motors 
and engines (except for land vehicles and aerospace 
vehicles); components for motors and engines of all types, 
including electric motors and their components (except for 
land vehicles and aerospace vehicles); Control units for 
motors and engines (except for aerospace vehicles); 
electric starters for motors and engines (except for 
aerospace vehicles); motor driven electric generators 
(except for aerospace vehicles); main cylinders; electric 
motors (except for land vehicles and aerospace vehicles) 
and pumps (machines); Engine actuators (throttle valves, 
idle governors, linear actuators, air control valves, air flap 
actuators, exhaust gas recirculation valves) except for 
land vehicles and aerospace vehicles; injection valves, 
Injection nozzles for engines (except for aerospace 
vehicle engines); fuel pumps, fuel lines; fuel injection 
systems; spark plugs for combustion engines (except for 
aerospace vehicle engines); glow plugs for diesel engines 
(except for aerospace vehicle engines); Air filters for 
engines; Catalytic converters; Chargers [turbochargers]; 
turbocompressors; Control units for machines; Controlled 
adjusting devices for vehicle parts such as seats, 
windows, mirrors, sliding roofs, throttle valves, camshafts; 
Machine coupling and transmission components, 
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مغايرة السرعة، سير توقيت، سير متزامن، سيور ناتئة، سيور 
مكونات )توقيت مزدوج اجلانب، سيور مسطحة، سيور الرفع 

، سيور ناقلة، مكونات اآلت، مثل النوابض، مكابس امتصاص (اآلت
أجزاء مصبوبة مصنوعة من الصدمات، مخمدات االهتزاز، 

املطاط وارتباط املطاط باملعدن للتحكم في االهتزاز كما هو 
؛ قواعد احملرو، قواعد احملرو (أجزاء اآلت)  2مدرج في الفئة 

اململوءة بالسوائل ، مخمدات االهتزاز اعإلتوائية، املشغالت، 
وجميع السلع املذكورة أعاله مقتصرة على محطات توليد 

كبات الفضائية، محركات ذات الكباس للمركبات الطاقة للمر
الفضائية، محركات توربينية للمركبات الفضائية وأجزاء 

؛ سيور ناقلة، اجزاء (مكونات اآلت) ووحدات حتكم لها؛ صمامات 
ولوازم للسيور الناقلة، ناقالت للمسافرين ليست مدرجة في 

الغاز،  ، الزيت،(بالهواء املضغوط)فئات اخرى، مسدسات رش املاء
) الدهان وغيرها من املواء الغازية والسائلة؛ جتهيزات معدنية 

؛ رافعات املركبات امليكانيكية، (لوازم ملسدسات الرش أو املرهات
، معدات زراعبة التُدار باليد، آالت [آالت]آالت جز اعشاب احلدائق 

 البيع 

including shift clutches (except for land vehicles); Drive 
belts, transmission belts, V-belts, V-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed belts, 
double-sided timing belts, flat belts, lift belts (machine 
components), conveyor belts; Machine components, such 
as springs, shock absorber pistons, vibration dampers; 
molded parts made from rubber and rubber-metal 
bondings for vibration control as far as included in class 7 
(machine parts); Engine mounts, hydromounts, torsional 
vibration dampers, actuators; All of the aforementioned 
goods exclusive of aerospace vehicle power plants, 
aerospace vehicle piston engines, aerospace vehicle 
turbine engines and parts and controls therefor; Valves 
(machine components); Conveyor belts, parts and 
accessories for conveyor belts; Passenger conveyors not 
included in other classes; (Compressed air) spray guns for 
water, oil, gas, paint and other gaseous or liquid 
substances; metal fittings (accessories for spray guns or 
sprayers); Mechanical vehicle jacks; lawn mowers 
(machines); non-hand-operated agricultural equipment; 
vending machines  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. فارينفالدير ستر :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  625  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27252  12151 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

األجهزة واملعدات العلمية، البحرية ، املسح، : من اجل 
الكهربائية، التصوير الفوتوغرافي، تصوير سينمائي، بصري، 

، اعإنقاذ ( اعإهراف) الوزن، القياس، إرسا ل اعإهارات، الفحص 
؛ أجهزة ومعدات القياس بإستشناء 5لتعلم املدرجة في الفئة ا

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments as far as 
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ما ) ؛ أنظمة التحكم والتنظيم الكهربائية (املركبات الفضائية
مبا في ذلك أجهزة املعاجلة وأجهزة ( عدا املركبات الفضائية

االستشعار عإدارة املركبات والتحكم بها، ولتحسني سالمة 
والراحة والهدوء؛ أنظمة  قيادة، ثبات القيادة وتخميد الصدمات

مبا ( ما عدا املركبات الفضائية) التحكم والتنظيم الكهربائية 
في ذلك أجهزة املعاجلة وأجهزة االستشعار لتنظيم والتحكم 
في املكابح، ودوسات الوقود، أجهزة نقل احلركة، هياكل قاعدية 
واجهزة التعليق واالنبعاثات؛ منظمات الفولت للمركبات، أنظمة 

؛ (باستثناء املركبات الفضائية) حكم التلقائية للمركبات الت
أجهزة توجيه تعمل بالطاقة الكهربائية والكهربائية 

مقياس ]؛ األميترات (بإستثناء املركبات الفضائية ) الهيدروليكية 
، [أجهزة قياس املمانعة]، أجهزة قياس الفولت، األوميتر [التيار

ترمومترات، مقاييس الدورات  أدوات قياس ضغط الغازات واألبخرة،
بإستثناء املركبات ( )التاكومتر)في الدقيقة لعمود إدارة دائر 

؛ البوصالت، مقاييس حموضة، مؤهرات ملستوى املاء، (الفضائية
[ مثبتات أوتوماتيكية لدرجات احلرارة]موازين، ترموستات 

؛ إدارة احملرو، التحكم في سرعة (بإستثناء املركبات الفضائية)
تباطؤ، بإستثناء املركبات الفضائية؛ إدارة البيانات، أجهزة ال

معاجلة البيانات؛ أجهزة ومعدات القياس والتحذير والعرض 
للمسافة، مراقبة حمولة احملور، التعجيل، السرعة، سرعة احملرو، 
عزم الدوران، معد ل الدوران، الضغط، مستوى التعبئة، اعإمداد 

، االرتفاع، درجة (سائل الغاسلةخصة الوقود وإمداد ) بالسوائل 
حرارة سائل التبريد، ضغط الشحن، الطاقة، نوعية الهواء، كتلة 
الهواء، مستوى الزيت، ضغ الزيت، املوضع، موضع التوجيه، درجة 

كل ما مت ذكره ) احلرارة، السفر، مسافة السفر، الرياح وعمق املياه 
ير املسافة ، أجهزة التحذ(أعاله باستثناء املركبات الفضائية

؛ أجهزة (باستثناء املركبات الفضائية) والتحكم ومعدات العرض 
؛ معدات مراقبة عكس (باستثناء املركبات الفضائية) الرادار 

احلركة؛ مساعد اعإيقاف التلقائي، أجهزة بصرية وسمعية وتنبيه 
من النعاس بالتالمس ، والسرعة ومعدات العرض؛ أجهزة ضغط 

د اعإطارات بالهواء؛ مؤهر اخلدمة؛ مؤهر اعإطارات، معدات تزوي
التآكل، جهاز قياس االستهالو، مؤهر الصيانة، معدات فحص 
في الورهة؛ وحدات تسجيل الوقت، مسجل بيانات احلواد ، 
أجهزة ومعدات لتوصيل، تبديل، حتويل، تخزين، تنظيم ومراقبة 

؛ مصهرات كهربائية؛ (باستثناء املركبات الفضائية) الكهرباء 
رحالت كهربائية، جهاز استقبا ل وارسا ل، أجهزة استشعار، مِ 

( مكشافات)؛ أجهزة الكشف (5مدرجة في الفئة ) مشغالت 
؛ مفاتيح الضغط، وحدات التحكم (باستثناء املركبات الفضائية)

ليست ) ؛ أجهزة زيت فحص املكابح؛ أجهزة تشخيص 
صية ؛ أجهزة املراقبة والتشخي(لالستخدام في األغراض الطبية
؛ (باستثناء املركبات الفضائية) حملركات املركبات وأنظمة الدفع 

مصابيح حتذيرية للمركبات؛ ملفات االهتعا ل، الصمامات، أجهزة 
ليزر لغير األغراض الطبية، البطاريات الكهربائية ومكوناتها، 
بطاريات يعاد هحنها ومكوناتها، بطاريات همسية، خال ل وقود 

بطاريات الكهرباء، أجهزة إنذار؛  (هواحن)ومكوناتها؛ هحن
أجهزة إنذار من السرقة، أجهزة الكشف عن السرقة، أجهزة 
الفتح واعإغالق الكهربائي للمركبات البرية، مبا في ذلك وحدات 
التحكم، وحدات التحكم واحملركات الكهربائية، أنظمة اعإقفا ل 
املركزية؛ منظومة هل حركة املركبات االلكترونية للمركبات 

included in class 9; Measuring devices and instruments 
(except for aerospace vehicles); Electric control and 
regulating systems (except for aerospace vehicles) 
including their processors and sensors for the steering 
and controlling of vehicles, for improved driving safety, 
driving stability, and cushioning and noise comfort; 
Electric control and regulating systems (except for 
aerospace vehicles) including their processors and 
sensors for regulation and control of brakes, accelerator 
pedals, transmissions, chassis and suspensions and 
emissions; voltage regulators for vehicles; Automatic 
control systems for vehicles (except for aerospace 
vehicles); Electrical and electrohydraulic power steering 
(except for aerospace vehicles); Ammeters, voltmeters, 
ohmmeters, manometers, thermometers, tachometers 
(except for aerospace vehicles); Compasses, acidimeters, 
water level indicators, scales; thermostats (except for 
aerospace vehicles); Engine management, idle speed 
control, (except for aerospace vehicles); data 
management, data processing devices; Measuring, 
warning and display devices and instruments for distance, 
axle load monitoring, acceleration, speed, engine speed, 
torque, turn rate, pressure, fill level, fluid supply 
(particularly fuel and washer fluid supply), altitude, 
coolant temperature, charge pressure, power, air quality, 
air mass, oil level, oil pressure, position, rudder position, 
temperature, travel, travel distance, wind and water depth 
(all of the aforesaid except for aerospace vehicles); 
Distance warning and controlling devices and display 
instruments (except for aerospace vehicles); Radar 
devices (except for aerospace vehicles); Reversing 
monitoring equipment; automatic parking assist; Optical, 
acoustic and haptic drowsiness and speed warning 
devices and display instruments; Tire pressure gauge, tire 
inflating equipment; Service indicator, wear indicator, 
consumption measurement device, maintenance indicator, 
workshop test equipment; Time recording unit; accident 
data recorder; Apparatus and instruments for conducting, 
switching, converting, storing, regulating and monitoring 
electricity (except for aerospace vehicles); Electrical 
fuses, electrical relays, transponders, sensors, actuators 
(as far as included in class 9); detectors (except for 
aerospace vehicles); Pressure switches; controllers; brake 
fluid tester; Diagnostic apparatus [not for medical 
purposes]; Monitoring and diagnostic systems for vehicle 
engines and drive systems (except for aerospace 
vehicles); Warning lamps for vehicles; Ignition coils; 
Valves; Lasers, not for medical purposes; Electric 
batteries and their components, rechargeable batteries 
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لبرية؛ أجهزة التحكم عن بُعد، منظومة التشغيل عن بعد ا
ألنظمة اعإقفا ل املركزية؛ أجهزة حتديد املوقع، تتبع املسار وحتديد 

؛ معدات املالحة؛ (باستثناء املركبات الفضائية) مسار املرور 
باستثناء ) أجهزة مالحة للمركبات، النظام العام لتحديد املوقع 

مة خزان الوقود للمركبات البرية؛ أجهزة ، أنظ(املركبات الفضائية
معاجلة البيانات، الواسيب مبا فيها التقومي االلكتروني، أجهزة 
الفاكس، هاهات عرض؛ أجهزة أدخا ل او اخرج في احلاسوب، اآلت 
حاسبة، برامج وبرمجيات حاسوب محفوظة؛ أجهزة ومعدات 

ية الكترون -عرض تناظرية ورقمية كهربائية، الكترونية، بصري
؛ أجهزة إرسا ل وإعادة (باستثناء املركبات الفضائية) وامليكانيكية 

نس  الصور؛ أجهزة العرض الكهربائية أو االلكترونية ؛ معدات 
العرض، وحدات العرض، عناصر العرض، لوحات العرض، أدوات 
العرض، هاهات العرض، هاهات، هاهه عرض بالكرستا ل 

 ل السائل، الشاهات السائل، أجهزة مع هاهات عرض بالكرستا
املسطحة، هاهات عرض تليفزيونية وهاهات عرض؛ هاهات 
ملس، أجهزة لتسجيل، استقبا ل، ارسا ل وإعادة نس  اعإهارات 

او الرقمية، وكذلك الصور والصوت، الهوائيات، أجهزة /التناظرية و
الراديو، اجهزة التلفزيون، أجهزة الهاتف مبا فيها الهواتف؛ أطقم 

للهواتف؛ معدات اعإنقاذ مثل قوارب النجاة،  سماعات خارجية
لإلنقاذ، [ مشمع]ساللم اعإنقاذ، هبكات اعإنقاذ، قماش التربولني 

أحزمة جناة، طافيات إنقاذ، سترات جناة، معدات إطفاء احلريق، 
العدسات الالصقة، النظارات، علب النظارات، مناظير ثنائية 

مثلثات إنذار من  العينني ، عدسات مكبرة، النظارات الشمسية،
اخملاطر للمركبات، أجهزة اسقاط، اآلت تصوير األفالم، اآلت 
التصوير، ناسخات فوتوغرافية، أجهزة ترجمة الكترونية، أجهزة 
الترجمة اعإلكترونية احملمولة في اجليب، أفالم مكشوفة للضوء، 
وسائل التسجيل املغناطيسية، املترونية وبصرية باستثناء 

كشوفة، أقراص التسجيل مبا في ذلك البطاقات األفالم غير امل
البطاقات ) املغناطيسية، بطاقات مزودة بدارات متكاملة 

، بطاقات الهاتف، آليات األجهزة التي تدار بالعملة (الذكية
آلة )املعدنية، أجهزة التوزيع التلقائية، اآلت النقد، صندوق النقد 

حاسبة، عناصر ، اآلت (تسجل قائمة بقيمة املعامالت املالية
قادرة على انتاج جهد كهربائي إذا ما )خاليا فلطية ضوئية 

، خاليا ضوئية، أجهزة (تعرضت لطاقة مشعة و خاصة الضوء
 مراقبة الوجود 

and their components, solar batteries; fuel cells and their 
components, chargers for electric batteries; Alarm 
equipment; burglar alarms, burglary detection equipment; 
electrical opening and closing devices for motor vehicles, 
including control units, controls and electric motors; 
central locking systems; electronic immobilizers for motor 
vehicles; Remote control devices; Remote operation 
systems for central locking systems; Position finding, 
course tracking and traffic routing devices (except for 
aerospace vehicles); Navigation instruments; navigation 
devices for vehicles; GPS (except for aerospace vehicles); 
Fuel tank systems for motor vehicles; data processing 
devices, computers including electronic calendar, fax 
machines, monitors, computer I/O devices, calculators, 
saved computer programs and software; Electrical, 
electronic, opto-electronic and mechanical analog and 
digital display devices and instruments (except for 
aerospace vehicles); Image transmission and 
reproduction devices; electrical or electronic display 
devices; display equipment, display modules, display 
elements, display panels, displays, monitors, screens, 
LCDs, devices with LCDs, flat screens, video screens and 
monitors; touch screens; Devices for recording, receiving, 
transmitting and reproducing analog and/or digital 
signals, as well as images and sound, antenna, radios, 
televisions, telephones including video telephones; hands-
free equipment for telephones; Rescue equipment, such as 
life rafts, rescue ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, 
life belts, life buoys, life jackets, fire extinguishing 
equipment; Contact lenses, glasses, glasses cases, 
binoculars, magnifying glasses, sunglasses, hazard 
warning triangles for vehicles; Projectors, film cameras, 
cameras, photocopiers, electronic translators, electronic 
pocket translators, exposed film, magnetic, electronic and 
optical recording media, with the exception of non-
exposed film, recording disks including magnetic cards, 
cards with integrated circuitry (smart cards), telephone 
cards, mechanisms for coin-operated apparatus including 
automatic dispensers, cash machines; cash registers, 
computing machines; Photovoltaic elements; photo cells; 
Presence monitoring devices  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. ستر فارينفالدير :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
لرسومات الوصفية واألرقام ذات باستخدام الكلمات والعبارات وا

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 27253  12153 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

مركبات مركبات للتنقل على البر املاء ، أجزاء ولوازم لل: من اجل 
؛ محركات للمركبات 11التنقل على البر املاء املدرجة في الفئة 

صمامات خانقة، منظمات بطيئة ، )البرية؛ مشغالت للمحرو 
مشغالت خطية، صمامات التحكم في الهواء، مشغالت لغطاء 

، معدات العرض (تدفق الهواء ،صمامات إعادة تدوير الغاز العادم
كبات البرية، لوحات القياس، لوحات املرُكبة، قمرات القيادة للمر

مفاتيح الوسط ، اعإطارات، اطارات داخلية لإلطارات، عجالت، 
إطارات معدنية للدواليب ، مداسات اعإطارات لتلبيسها بد ل 

، قلنسوات القب، هرائط لإلطارات [إطارات]اعإطارات البالية 
ست املعدنية؛ مواد وعدد عإصالح اعإطارات واعإطارات الداخلية لي

مدرجة في فئات اخرى؛ صمامات عإطارات املركبة، هياكل قاعدية 
؛ هياكل قاعدية وأجهزة تعليق 11وأجزاء منها مدرجة في الفئة 

متحكم بها وغير متحكم بها ، مكابح الكترونية، 
الهيدروليكية، الكهروميكانيكية، والكهربائية امليكانيكية 

ية، الهيدروليكية، للمركبات؛ أجزاء ولوازم املكابح االلكترون
الكهروميكانيكية، والكهربائية امليكانيكية للمركبات؛ 
اسطوانات املكابح، سنادات تثبيت املكابح؛ فكّا الكابح، أقراص 
املكابح، بطانات الفرامل، ُلقم الفرامل، وحدات حتكم ومنظمات 
ميكانيكية وهيدروليكية غير مدرجة في فئات أخرى؛ أنظمة 

طيسية والهيدروليكية املننظمة وغير التوجيه املهرومغنا
املنظمة ومكوناتها؛ أجهزة التوجيه املعززة بالطاقة 
الهيدروليكية، أعمدة التوجيه، أجهزة التوجيه، املشغالت 
الكهربائية وااللكترونية وامليكانيكية، أعمدة التدوير واحملركات 

؛ معدات االمان (باستثناء املركبات الفضائية) الكهربائية 
؛ الوسائد الهوائية، 11ركبات البرية املدرجة في الفئة للم

، 11هدادات حزام األمان، وأجزاؤها وملحقاتها املدرجة في الفئة 
قارنات األعمدة وآليات نقل احلركة، مبا في ذلك قوابض احلركة 
للمركبات البرية؛ مِِِخفات ونوابض نشطة وال فاعلة ومنظمة او 

أجزاؤهم، ال سيما نوابض غير منظمة للمركبات، العجالت و
ضغط الهواء نوابض بالغاز؛ وحدات تزويد الهواء ألنظمة النوابض 
الهوائية؛ ممتصات الصدمات ودعامات التعليق للمركبات، نوابض 
ممتصات الصدمات للمركبات، نوابض التعليق للمركبات؛ مِِِخفات 

باستثناء مكونات ) االهتزاز ومخمدات االهتزازات االلتوائية 
للمركبات؛ محركات املركبات، أجهزة ( كات املركباتمحر

In Respect of: Vehicles for transportation on land and/or 
on water; parts and accessories for vehicles for 
transportation on land and/or on water as far as included 
in class 12; Engines for land vehicles; Engine actuators 
(throttle valves, idle governors, linear actuators, air 
control valves, air flap actuators, exhaust gas 
recirculation valves); combination display instruments, 
land vehicle cockpits, instrument panels, center consoles; 
Tires, inner tubes for tires, wheels, wheel rims, treads for 
the retreading of tires, hub caps, rim strips, materials and 
kits for repairing tires and inner tubes not included in other 
classes; valves for vehicle tires; Chassis and parts thereof 
included in class 12; controlled and non-controlled 
chassis and suspensions; Electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and mechanical 
brakes for vehicles; parts and accessories for electronic, 
hydraulic, electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; brake cylinders, brake 
pads, brake calipers, brake disks, brake linings, brake 
hoses; Mechanical and hydraulic controllers and 
regulators not included in other classes; Regulated and 
unregulated electromechanical and electrohydraulic 
steering systems and their components, hydraulic power 
steering, steering columns, steering gear; Electrical, 
electronic and mechanical actuators, drive shafts and 
electric motors (except for aerospace vehicles); Safety 
equipment for motor vehicles as far as included in class 
12; airbags, belt tensioners and their parts and 
accessories as far as included in class 12; shaft couplings 
and transmission mechanism, including shift clutches for 
land vehicles; Active and passive, regulated and 
unregulated dampers and springs for vehicles, wheels and 
their parts, particularly air pressure springs and gas 
springs; air supply units for air spring systems; shock 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   366  
  

 

التوجيه؛ حجرات املركبات ومقاعد السائق؛ قواعد احملرو اململوءة 
؛ احملاور؛ وحدات 11بالسوائل كمكونات املركبات مدرجة في الفئة 

احملاور، أحذية احملاور، أغشية رقيقة، سيور التدوير، سيور نقل 
ى، التبريد، التسخني، الفرامل، احلركة غير مدرجة في فئات أخر

الوقود، هواء الشحن، الزيت، خراطيم املياه كمكونات مركبات 
؛ بطانات أثا  كبائن املركبات، 11وملحقاتها مدرجة في الفئة 

أغطية الوسادات الهوائية، تركيب ألواح لوحات العدادات؛ تنجيد 
لمركبات، أثا  املركبات، مقاعد املركبات البرية؛ والعات السجائر ل

عتبة معترضة في مقصورة القيادة، ، مقصورة قيارة السائق، 
كبينة السائق، فوهات تهوية، عناصر حارفة الهواء وخطوط 
الهواء، أنظمة تنظيف النوافذ وألضواء األمامية للمركبات 
واملرتبطة كذلك باحلاويات، الفوهات، اخلراطيم، وصالت 

ات؛ أنظمة نظيف للخراطيم، املضخات، السخانات، والصمام
الزجاج األمامي واألضواء املامية، أنظمة رفع النوافذ وحتديد 
موقعها للمركبات، وحدات التحكم والتدوير لسقف السيارة 
القابل للطي، سقف متحرو واألجهزة احلماية من أهعة 
الشمس، جدران قابلة للطي مطاطية او بالستيكية للقطارات 

 واحلافالت املفصلية 

absorbers and suspension struts for vehicles; shock 
absorber springs for vehicles, suspension springs for 
vehicles; vibration dampers and torsional vibration 
dampers (except as components of land vehicle engines) 
for vehicles; vehicle engines, steering apparatus; vehicle 
cabins and driver seats; hydromounts as vehicle 
components as far as included in class 12; Axles and axle 
modules, axle boots, diaphragms; Drive belts, 
transmission belts not included in other classes; Cooling, 
heating, brake, fuel, charge air, oil, hydraulic hoses as 
vehicle components and accessories as far as included in 
class 12; vehicle interiors lining; airbag covers; paneling 
for dashboards; interior upholstery for vehicles; motor 
vehicle seats; cigarette lighters for automobiles; cockpit 
cross beams; driver cockpits, driver cabins; Ventilation 
nozzles, air deflector elements and air lines; Window and 
headlight cleaning systems for motor vehicles as well as 
the associated containers, nozzles, hoses, hose 
couplings, pumps, heaters and valves; Windshield and 
headlight cleaning systems; Window lift and window 
positioning systems for vehicles; controllers and drives for 
convertible soft tops, sliding roofs and sun protection 
devices; Rubber or plastic concertina walls for trains and 
articulated buses  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. فارينفالدير ستر :العنوان 
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 عز ل عن العالمة االستخدام العام مب
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  Trade Mark No.: 27254  12154 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 17  12 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

 In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, micaاملطاط، مادة اجلاتابرها املطاطية، الصمغ، أسبستوس، : من اجل 
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ة في فئات ميكا والسلع املصنوعة من هذه املواد وغير مدرج
، [(منتجات هبه منتهية التصنيع)أخرى؛ سلع من البالستيك 

غير )مواد مانعة للتسرب، التعبئة والعازلة، أنابيب مرنة 
غير مصنوعة من ) ؛ وصالت أنابيب املرنة (مصنوعة من املعدن

؛ ُمَعّوض (غير مصنوعة من املعدن) ، التصفيح للكابالت (املعدن
، لفافة ملنع التسرب، حلقات املطاط، سدادات محكمة خطية

؛ املطاط (غير مدرجة في فئات أخرى) منع التسرب، أغشية 
؛ حصير ةمادون احلصى مصنوعة من املطاط (سائل) الطبيعي 

وبديل املطاط خلمد االهتزاز والصدمات في بناء املسار؛ كامدة 
ماصة للزيت مصنوعة من املطاط وبدائل املطاط؛ صمامات 

رة، الباب، النافذه، سدادات حجرة احملرو، مطاطية، سقف السيا
مواد تنجيد من املطاط أو البالستيك؛ الواح تغطية بالصفائح 

، مبا في ذلك التغطية (باستثناء ألغراض التعبئة) البالستيكية 
بالصفائح ألغراض منع التسرب أو العز ل؛ بطانات السقوف 

ط أو والبرو؛ منافيي  ، جدران قابلة للطي مصنوعة من املطا
البالستيك جلسور الركاب في املطار؛ أجزاء ولوازم جلميع السلع 
املذكورة أعاله غير مدرجة في فئات أخرى؛ مطاط إعادة تلبيس 

 اعإطارات 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastic goods (semifinished products); 
sealing, packing and insulating materials; flexible pipes 
(not made from metal); flexible pipe connections (not 
made from metal); armoring for cables (not made from 
metal); rubber compensators; line seals; sealing gaiters, 
sealing rings, diaphragms (not included in other classes); 
natural rubber (liquid); sub-ballast mats made from rubber 
and rubber substitutes for vibration and shock damping in 
track construction; oilabsorbent mats made of rubber and 
rubber substitutes; rubber valves; soft top, door, window, 
engine compartment seals; rubber or plastic upholstery 
materials; plastic sheeting (except for packaging 
purposes), including sheeting for sealing and insulating 
purposes, roof and pond liners; bellows, concertina walls 
made from rubber or plastic for airport passenger 
bridges;parts and accessories for all aforementioned 
goods not included in other classes; rubber for retreading 
tires  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. فارينفالدير ستر :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها ح
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  628  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27255  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 37  32 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

نشاء املباني، خدمات العز ل، خدمات ورش عمل إ: من اجل 
املركبات، أعما ل التحويل، االصالح، اخلدمة، جتميع، تفكيك، 

باستثناء املركبات ) العناية، التنظيف والدهان للمركبات 
، املكابح، (باستثناء املركبات الفضائية)، احملركات (الفضائية

( ركبات الفضائيةباستثناء امل)االطارات واجزائها؛ اصالح املركبات 

In Respect of: Building construction, installation services, 
automotive workshop services, conversion, repair, 
servicing, assembly, dismantling, maintenance, care, 
cleaning and paint work for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for aerospace 
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كجزء من املساعدة في اعطا ل املركبات على الطرق، إعادة تلبيس 
اعإطارات، الصيانة، التركيب، اصالح ادوات التقييم للوحات 
التخطيط البياني، العدّادات الرّسومّية، مجل بيانات احلواد ، 
معدات قياس املركبة االلكترونية، أجهزة ومعدات الفحص 

وصيانة واصالح اآلت ومكونات اآلت؛ تركيب والتشخيص؛ تركيب 
وصيانة واصالح سيور وأنظمة الناقالت؛ تركيب وصيانة واصالح 

 نظم البيانات 

vehicles engines), brakes, tires and their parts; repair of 
vehicles (except for aerospace vehicles) as part of 
breakdown assistance; retreading of tires; Maintenance, 
assembly, repair of evaluation instruments for diagram 
plates, tachographs, accident data recorder, electronic 
vehicle logs, test and diagnostic apparatus and 
instruments; Installation, maintenance and repair of 
machines and machine components; installation, 
maintenance and repair of conveyor belts and systems; 
installation, maintenance and repair of data systems  

  In the name of: Continental Reifen Deutschland GmbH كونتينينتا ل ريفني ديوتشالند جي ام بي اتش : بأسم 

  Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany املانيا , هانوفر 31165, 5. رينفالدير سترفا :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
عبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات باستخدام الكلمات وال

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  629  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27256  12156 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 

هركة ملتي سل احلديثة لالتصاالت والتكنولوجيا : بأسم 
 املساهمة اخلصوصية 

In the name of: Shareket MULTICELL al hadeseh lel 
etesalat o el tecnolojya Musahameh Alkhososeyeh  

 Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, amaret رام اهلل، البيرة، هارع االرسا ل، عمارة عواد، الطابق االو ل  :العنوان 
awad, altabek al awal  

   : Address for Services رام اهلل  1123. ب.مكتب احملامي نبيل مشحور، ص: عنوان التبليغ 
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 (  630  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27257  12152 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 

  Date: 08/07/2015  10/12/1115: التاري  

  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 

هركة ملتي سل احلديثة لالتصاالت والتكنولوجيا : بأسم 
 املساهمة اخلصوصية 

In the name of: Shareket MULTICELL al hadeseh lel 
etesalat o el tecnolojya Musahameh Alkhososeyeh  

 Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, amaret رام اهلل، البيرة، هارع االرسا ل، عمارة عواد، الطابق االو ل  :العنوان 
awad, altabek al awal  

 رام اهلل  1123. ب.مكتب احملامي نبيل مشحور، ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   

 

 (  631  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27259  12155 :رقم  العالمة التجارية

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

  In Respect of: cosmetics مواد جميل : من اجل 

  In the name of: musa ahmad mahmod abid rabo موسى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 

مؤسسـة دبـي -لعـة أضـواء املدينـةاحلـرس ط-اخلليـل :العنوان 
  1114301للتجارة العامة 

Address: Hebron- Alharas  

مؤسسة دبي -احلرس طلعة أضواء املدينة-اخلليل: عنوان التبليغ 
  1114301للتجارة العامة 

Address for Services :  Hebron- Alharas  

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   370  
  

 

 (  632  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27261  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

. خدمات توفير األطعمة واملشروبات، اعإيواء املؤقت: من اجل 
؛ (الكانتينات)املقاهي؛ الكافيتريات؛ املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 

 التزويد بالطعام والشراب؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛
 . مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. Cafes; Cafeterias; Canteens; 
Catering (Food and drink—); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack bars.  

  In the name of: DONER KEBAB DMCC س .م.د.هركة دونر كباب م: بأسم 

بـي -ارض رقم جي ا ل تـي-ليوا هايتس  15وحدة رقم بي  :العنوان 
اعإمـارات العربيـة -دبي  –أبراج بحيرات جميرا -أي  3دبل يو -1اتش 

 املتحدة 

Address: Unit No: P05-Oaks Liwa Heights-Plot No: JLT-
PH2-W3A Jumeirah Lakes Towers- Dubai- UAE  

   : Address for Services  260فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : نوان التبليغ ع

 

 (  633  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27262  12161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

. ات، اعإيواء املؤقتخدمات توفير األطعمة واملشروب: من اجل 
؛ (الكانتينات)املقاهي؛ الكافيتريات؛ املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 

التزويد بالطعام والشراب؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 
 . مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. Cafes; Cafeterias; Canteens; 
Catering (Food and drink—); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack bars.  
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  In the name of: DONER KEBAB DMCC س .م.د.هركة دونر كباب م: بأسم 

بـي -ارض رقم جـي ا ل تـي-ليوا هايتس  15وحدة رقم بي  :العنوان 
اعإمـارات العربيـة -دبـي  –ت جميرا أبراج بحيرا-أي  3دبل يو -1اتش 

 املتحدة 

Address: Unit No: P05-Oaks Liwa Heights-Plot No: JLT-
PH2-W3A Jumeirah Lakes Towers- Dubai- UAE  

   : Address for Services  260فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 

 

 (  634  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27263  12163 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

. خدمات توفير األطعمة واملشروبات، اعإيواء املؤقت: من اجل 
؛ (الكانتينات)املقاهي؛ الكافيتريات؛ املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 

مطاعم اخلدمة الذاتية؛  التزويد بالطعام والشراب؛ املطاعم؛
 . مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. Cafes; Cafeterias; Canteens; 
Catering (Food and drink—); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack bars.  

  In the name of: DONER KEBAB DMCC س .م.د.نر كباب مهركة دو: بأسم 

بـي -ارض رقم جي ا ل تـي-ليوا هايتس  15وحدة رقم بي  :العنوان 
اعإمـارات العربيـة -دبي  –أبراج بحيرات جميرا -أي  3دبل يو -1اتش 

 املتحدة 

Address: Unit No: P05-Oaks Liwa Heights-Plot No: JLT-
PH2-W3A Jumeirah Lakes Towers- Dubai- UAE  

: ب .ص-نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
260  

Address for Services :   

 

 (  635  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27264  12164 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink. ت توفير األطعمة واملشروبات، اعإيواء املؤقتخدما: من اجل 
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؛ (الكانتينات)املقاهي؛ الكافيتريات؛ املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 
التزويد بالطعام والشراب؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 

 . مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

temporary accommodation. Cafes; Cafeterias; Canteens; 
Catering (Food and drink—); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack bars.  

  In the name of: DONER KEBAB DMCC س .م.د.هركة دونر كباب م: بأسم 

بـي -ارض رقم جي ا ل تـي-ليوا هايتس  15وحدة رقم بي  :العنوان 
اعإمـارات العربيـة -دبي  –أبراج بحيرات جميرا -أي  3دبل يو -1اتش 

 املتحدة 

Address: Unit No: P05-Oaks Liwa Heights-Plot No: JLT-
PH2-W3A Jumeirah Lakes Towers- Dubai- UAE  

. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص-هركة فراس : عنوان التبليغ 
260  

Address for Services :   

 

 (  636  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27265  12165 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

. خدمات توفير األطعمة واملشروبات، اعإيواء املؤقت: من اجل 
؛ (الكانتينات)املقاهي؛ الكافيتريات؛ املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 

يد بالطعام والشراب؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ التزو
 . مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. Cafes; Cafeterias; Canteens; 
Catering (Food and drink—); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack bars.  

  In the name of: DONER KEBAB DMCC س .م.د.هركة دونر كباب م: بأسم 

بـي -ارض رقم جي ا ل تـي-ليوا هايتس  15وحدة رقم بي  :العنوان 
اعإمـارات العربيـة -دبي  –أبراج بحيرات جميرا -أي  3دبل يو -1اتش 

 املتحدة 

Address: Unit No: P05-Oaks Liwa Heights-Plot No: JLT-
PH2-W3A Jumeirah Lakes Towers- Dubai- UAE  

: ب .ص-نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
260  

Address for Services :   

 

 (  637  )  
 

 
 
 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   373  
  

 

  Trade Mark No.: 27267  12162 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 09/07/2015  15/12/1115: التاري  

إدارة األعما ل، والوظائف املكتبية، دعاية وإعالن، وكاالت : من اجل 
الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير املساحات 
االعالنية، املساعدة في ادراة االعما ل، لصق االعالنات، استشارات 

ت عن االعما ل املهنية، املعلومات واالخبار عن االعما ل، التحريا
االعما ل، استشارات في ادارة وتنظيم االعما ل، املساعدة في ادارة 
االعما ل، استشارات االعما ل، استشارات تنظيم االعما ل، ابحا  
االعما ل، االدارة التجارية لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة 
باخرين، املساعدة في ادارة االعما ل التجارية او الصناعية، عرض 

تصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع السلع على وسائل اال
املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، استشارات االعما ل 
املهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد املباهر، نشر مواد الدعاية 
واالعالن، توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم املعرض لغايات 

ترويجية، خدمات جتارية او دعائية، تنظيم عروض االزياء لغايات 
النصح في ادارة االعما ل، استشارات ادارة هؤون املوظفني، 
التسويق، ابحا  التسويق، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او 
ترويج املبيعات، تنظيم االهتراو في الصحف لالخرين،تاجير 
االالت واملعدات املكتبية، االعالن والدعاية املباهرة على هبكات 

، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم املعارض لغايات الكمبيوتر
جتارية او اعالنية، تنظيم املعارض التجارية لغايات جتارية او 
اعالنية، الدعاية واالعالن اخلارجي، توظيف االفراد، نس  الصور، 
عرض السلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، 

االعالن، الدعاية واالعالن، العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية و
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير مواد 
الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة واالعالن، كتابة نصوص 
الدعاية واالعالن، املعاجلة االدارية لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، 

قل االعما ل، تأجير االعالن بالراديو، توظيف االفراد، خدمات ن
املساحات االعالنية، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 
االتصا ل، تأجير االت نس  الصور، تأجير االالت واملعدات املكتبية، 
تأجير مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحا  االعما ل، 
عرض سلع على وسائل االتصا ل لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج 

، توزيع العينات، جتميع البيانات االحصائية، (لالخرين)بيعات امل
تنظيم االهتراو في لالخرين، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات 
الكمبيوتر، تنظيم املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تنظيم االهتراو بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق 

بر التلفزيون، الدعاية واالعالن عبر عبر الهاتف، الدعاية واالعالن ع
التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم املعارض 
التجارية لغايات جتارية او اعالنية، حتديث مواد الدعاية واالعالن، 

 . كتابة نصوص الدعاية واالعالن

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others, Commercial or industrial management 
assistance, Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional 
business), Demonstration of goods, Direct mail 
advertising, Demonstration of advertising matter, 
Distribution of samples, Employment agencies, 
Exhibitions (Organization of) for commercial or 
advertising purposes, Fashion shows for promotional 
purposes (Organization of), Management (Advisory 
services for business), Management consultancy 
(Personnel), Marketing, Marketing research, Modeling for 
advertising or sales promotion, Newspaper subscriptions 
(Arranging) for others, Office machines and equipment 
rental, On-line advertising on a computer network, 
Opinion polling, Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, Organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes, 
Outdoor advertising, Personnel recruitment, Photocopying 
services, Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes, Public relations, Publication of 
publicity texts, publicity, publicity agencies, publicity 
columns preparation, publicity material rental, publicity 
texts (publication of), publicity texts (Writing of), purchase 
orders (Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), Relocation 
services for businesses, Rental of advertising space, 
Rental of advertising time on communication media, 
Rental of photocopying machines, Rental (Office 
machines and equipment), Rental (publicity material), 
Reproduction (Document), Research (Business), Retail 
purposes (Presentation of goods on communication 
media, for), Sales promotion for others, Samples 
(Distribution of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
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(Arranging) to telecommunication services for others, 
Subscriptions (Arranging newspaper) for others, 
Systemization of information into computer databases, 
Telecommunication services (Arranging subscriptions to) 
for others, Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of publicity), Trade 
fairs (Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Updating of advertising material, Writing of 
publicity texts.  

 In the name of: Shareket E Pay Palestine Lil Tasweeq Al . هركة اي بيي فلسطني للتسويق االلكتروني : بأسم 
Elctroney.  

  Address: Palestine – Ramallah رام اهلل  –فلسطني  :لعنوان ا

، صندوق بريد 6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
(3663 .) 

Address for Services :   

 

 (  638  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27268  12160 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 12/07/2015  11/12/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في : من اجل 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط , غسل وكي املالبس 

) مستحضرات جتميل غسو ل , زيوت عطرية , عطور , صابون 
 . منظفات اسنان , للشعر ( لوهن 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

  In the name of: Sharekat wizard lelsenaah waltejarah هركة ويزرد للصناعة والتجارة م خ م : بأسم 

  Address: ramallh -sharea alirsal al-najmeh mall Flr4  4عمارة النجمة مو ل ط  -هارع االرسا ل  -رام اهلل  :العنوان 

 Address for Services :  ramallh -sharea alirsal al-najmeh  4عمارة النجمة مو ل ط  -هارع االرسا ل  -رام اهلل : عنوان التبليغ 
mall Flr4  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام عبارة مركز املنتجات الطبيعية 

NATURAL PRODUCTS CENTER الوصفية ذات االستخدام
 العام مبعز ل عن العالمة
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 (  639  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27270  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

خدمات تاجير مرافق االيواء .خدمات االيواء املؤقت: من اجل 
املؤقت خدمات العاهة والطعام والشراب خدمات تاجير قاعات 
االجتماعات واملطاعم واملقاهي خدمات حجز مرافق االيواء املؤقت 

قق املفروهة خدمات توفير االيواء السكني املؤقت توفير الش
خدمات فندقية خدمات اعما ل الفنادق واملوتيالت و مرافق االيواء 
 . املؤقت االخرى مبا في ذلك الشقق والشقق الفندقية املفروهة 

In Respect of: teprorary acommodation services 
acommodation (rental of trmporary catering (food and 
drink rental of meeting room resturant cafies reservation 
of trmporary acommodation providing temp housing 
acommodation providing service appartment hotel service 
business manegment of hotels and motels and other temp 
acommodation including service appartment and 
appartment hotel  

  In the name of: hitco for torism investment هركة هيتكو لالستثمار السياحي : بأسم 

  Address: hebron هركة هيتكو /دوار اجللدة /اخلليل  :العنوان 

   : Address for Services راس اجلورة مقابل جامع الشعراوي -اخلليل: عنوان التبليغ 

 

 (  640  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27271  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

حليب، مسحوق احلليب، حليب مخثّـر ومنكـَّه : من اجل 
ومنتجات مخفوق احلليب؛ منتجات األلبان، وبخاصة حلويات 

البيضاء الطرية،  األلبان، اللنب الزبادي، هراب اللنب الزبادي، اجلبنة
الفرنسية؛ املشروبات التي تتكون أساساً " بيتي سويس"جبنة 

من احلليب أو منتجات األلبان، مشروبات احلليب التي يكون احلليب 
هو السائد فيها، مشروبات احلليب التي حتتوي على الفواكه؛ 
رة غير املنكهة أو املنكهة؛ فواكه محفوظة  منتجات األلبان اخملمَّ

الفواكه، مربيات، ( جيلي)ومجففة ومطهوة، هالم  ومجمدة
فواكه مطبوخة بالسكر، سلطات الفواكه؛ وجبات خفيفة 

 . أساسها الفواكه

In Respect of: a Milk, powdered milks, flavored jellified 
milks and whipped milk products; dairy products, 
particularly dairy desserts, yogurts, drinking yogurts, soft 
white cheese, "petit suisse" cheese; beverages mainly 
consisting of milk or dairy products, milk beverages with 
milk predominating, milk beverages containing fruits; 
unflavored or flavored fermented dairy products; 
preserved, frozen, dried and cooked fruit; fruit jellies, 
jams, compotes, fruit salads; fruit-based snacks.  
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  In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE كومباني جرفي دانون : بأسم 

  Address: 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE فرنسا , باريس 25115,بولفار هوسمان 12 :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  641  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27272  12121 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

ت أساسها الكاكاو، مشروبات كاكاو، هوكوال، مشروبا: من اجل 
أساسها الشوكوال، مشروبات أساسها القهوة، مشروبات 
أساسها الشاي؛ كاسترد؛ موسية الشوكوال، موسية احللوى 

، حلويات، حلويات السكر، سكر، أرز منتف ، [حلويات]
مستحضرات مصنوعة من احلبوب، حبوب الفطور؛ بسكويت 

ل؛ حلوى أساسها ؛ كيك؛ فطائر؛ كعكة الوف(حلو أو مالح)
احلبوب؛ أقراص أرز؛ كعك السميد؛ مهلبية األرز، وجبات غذائية 
خفيفة أساسها األرز، وجبات غذائية خفيفة أساسها احلبوب؛ 
مثلجات صاحلة لألكل، مثلجات صاحلة لألكل تتكون أساساً من 

، (مثلجات صاحلة لألكل)، هراب (اآليسكرمي)اللنب الرائب، البوظة 
، مثلجات منكهة؛ (مثلجات صاحلة لألكل) لنب رائب مجمد

 [. صلصات]صلصة الكولي من الفواكه 

In Respect of: Cocoa, chocolate, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, coffee-based beverages, 
tea-based beverages; custard; chocolate mousses, 
dessert mousses [confectionery], confectionery, sugar 
confectionery, sugar, puffed rice, preparations made from 
cereals, breakfast cereals; biscuits (sweet or savory); 
cakes; pastries; waffles; cereal-based desserts; rice 
cakes; semolina cakes; rice pudding, rice-based snack 
food, cereal-based snack food; edible ices, edible ices 
primarily consisting of yogurt, ice creams, sherbets (edible 
ices), frozen yogurts (edible ices), flavored frozen water; 
fruit coulis [sauces].  

  In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE كومباني جرفي دانون : بأسم 

  Address: 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE فرنسا , باريس 25115,بولفار هوسمان 12 :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  642  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27273  12123 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

؛ عصائر (معدنية أو غير معدنية)مياه غير فّوارة أو فّوارة : من اجل 
فواكه أو خضراوات، مشروبات من الفواكه أو اخلضراوات، 

؛ مستحضرات لعمل [مشروبات]ليموناضة، ماء الصودا، هربات 
فاكهة مركز لعمل املشروبات، مستخلصات املشروبات، عصير 

 . فواكه أو خضراوات غير كحولية؛ مشروبات غير كحولية

In Respect of: Still or sparkling water (whether or not 
mineral water); Fruit or vegetable juice, fruit or vegetable 
beverages; Lemonades, soda water, sorbets (beverages); 
Preparations for making beverages, syrups for beverages, 
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; Non-alcoholic 
beverages.  

  In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE كومباني جرفي دانون : بأسم 

  Address: 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE فرنسا , باريس 25115,بولفار هوسمان 12 :العنوان 

 -نابلس 115ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطني 

Address for Services :   

 

 (  643  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27276  12126 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

اللحوم واالسماو وحلوم الدواجن والصيد ، خالصات : من اجل 
اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هالم 
جلي ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ، البيض واحلليب 

 ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats.  

  In the name of: mahmoud hekmat mahmoud hamed محمود حكمت محمود حامد : بأسم 

  Address: qibya ramallah قبيا رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  qibya ramallah قبيا رام اهلل : عنوان التبليغ 

 

 (  644  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27277  12122 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

، الوالعات، الكبريت، السجائر، التبغ، منتجات التبغ: من اجل 
 . لوازم املدخنني

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles.  

  In the name of: Rothmans of Pall Mall Limited روثمانز اوف بو ل مو ل مليتد : بأسم 

  Address: Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, Switzerland يسرا ، سو6311، زاغ، سي اتش 4زاهلرويغ  :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  645  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27278  12120 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

  .In Respect of: Pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: Novartis AG نوفارتس ايه جي : بأسم 

  Address: 4002 Basel, Switzerland باز ل، سويسرا  4111 :العنوان 

رام ,24ب .محامون، ص عزيز وفؤاد ورجا هحادة،: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  646  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27279  12125 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

  In Respect of: tahina الطحينه : من اجل 
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  In the name of: hamdi salah qasem hanani حمدي صالح قاسم حنني : بأسم 

  Address: bet forek nablus tel 0599432295  1555431155بيت فوريك جوا ل _نابلس :العنوان 

  Address for Services :  bet forek nablus tel 0599432295  1555431155بيت فوريك جوا ل _نابلس: عنوان التبليغ 

 

 (  647  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27281  12101 :ية رقم العالمة التجار

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 15/07/2015  15/12/1115: التاري  

  In Respect of: caffe resturant and cafeteria sevices خدمات مقهى ومطعم وكفتيريا : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT AL - BAYED LEL MAWAD AL هركة البايض للمواد الغذائية : بأسم 
GHTHAEA  

 : Address: AL KHALIL - JABAL ABU RUMAN - TEL  1111131111: تلفون  -جبل ابو رمان  -اخلليل  :العنوان 
022231011  

 - Address for Services :  AL KHALIL - JABAL ABU RUMAN  1111131111: تلفون  -جبل ابو رمان  -اخلليل : عنوان التبليغ 
TEL : 022231011  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  648  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27283  12103 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 15/07/2015  15/12/1115: ري  التا

دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واعإعالن، الدعاة واعإعالن : من اجل 
بالطلب البريدي، حتديث مواد الدعاية واعإعالن، نشر مواد الدعاية 
واعإعالن، تأجير املساحات اعإعالنية، تقييم األعما ل، املساعدة في 

In Respect of: Advertising, advertising agencies, 
advertising be mail order, advertising material (updating 
of-), advertising matter (dissemination of-), advertising 
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استشارات األعما ل املهنية، إدارة األعما ل، لصق اعإعالنات، 
املعلومات واألخبار عن األعما ل، استشارات في إدارة وتنظيم 
األعما ل، وكاالت األنباء التجارية، املساعدة في إدارة األعما ل 
التجارية والصناعية، نشر مواد الدعاية واعإعالن، التنبؤات 
االقتصادية، تنظيم املعارض لغايات جتارية أو دعائية، تنظيم 

روض األزياء لغايات ترويجية، وكاالت األنباء التجارية، خدمات ع
التصميم لغايات الدعاية واعإعالن، خدمات النصح في إدارة 
األعما ل، التسويق، أبحا  التسويق، دراسات التسويق، خدمات 
إعداد مناذج الدعاية واعإعالن أو ترويج املبيعات، اعإعالن والدعاية 

بيوتر، االستفتاء واستطالع الرأي، املباهرة على هبكات الكم
تنظيم املعارض لغايات جتارية وإعالنية، تنظيم املعارض التجارية 
لغايات جتارية وإعالنية، الدعاية واعإعالن اخلارجي، إنتاج أفالم 
الدعاية واعإعالن، العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية واعإعالن، 

الن، إعداد أعمدة الدعاية الدعاية واعإعالن، وكاالت الدعاية واعإع
واعإعالن، تأجير مواد الدعاية واعإعالن، نشر نصوص الدعاية 
واعإعالن، كتابة نصوص الدعاية واعإعالن، اعإعالن بالراديو، تأجير 
املساحات اعإعالنية، تأجير وقت للدعاية واعإعالن في وسائل 
يج االتصا ل، تأجير مواد الدعاية واعإعالن، أبحا  األعما ل، ترو

، خدمات التسويق عبر الهاتف، الدعاية (لآلخرين)املبيعات 
واعإعالن عبر التلفزيون، تنظيم املعارض التجارية لغايات جتارية أو 
إعالنية، حتديث مواد الدعاية واعإعالن، كتابة نصوص الدعاية 

 . واعإعالن

space (rent of-), appraisals (business-), assistance 
(business management -) bill-posting, business 
consultancy, business information, business management 
and organization consultancy, commercial information 
agencies, commercial or industrial management 
assistance, dissemination od advertising matter, 
economic forecasting, exhibitions (organization of-) for 
commercial or advertising purposes, fashion shows for 
promotional purposes (organization of-), information 
agencies (commercial), layout services for advertising 
purposes, Management (advisory services for business-), 
marketing research, marketing studies, modelling for 
advertising or sales promotion, news clipping services, 
online advertising on a computer network, opinion polling, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, outdoor advertising, production of 
advertising films, public relations, publication of publicity 
texts, publicity, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, publicity texts 
(publication of-), publicity texts (writing of-), Radio 
advertising, radio commercial, rental of advertising space, 
rental of advertising time on communication media, rental 
(publicity material __), research (business-), sales 
promotion for others, telemarketing services, television 
advertising, television commercials, writing of publicity 
texts, texts (writing of publicity-).  

الشركة املتحدة لتنظيم املعارض واملؤمترات املساهمة : بأسم 
 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Al-Shareka Al-Motaheda Letantheem Al-
Ma’ard Wal Moa’tmarat Al-Mosahemah Al-Khososeyah Al-
Mahdooda  

  Address: Ramallah – Palestine فلسطني / رام اهلل :العنوان 

   : Address for Services رام اهلل  - 1551: ب.ص: عنوان التبليغ 

 

 (  649  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27284  12104 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 15/07/2015  15/12/1115: التاري  
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ت املوسيقية واملؤمترات تنظيم وإقامة احلفال: من اجل 
واالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات وتنظيم املعارض 
لألغراض الثقافية أو التعليمية وإنتاج برامج التلفزيون والراديو 
والعروض املسرحية واألفالم وتنظيم وإدارة ورهات العمل 

 والتدريب 

In Respect of: Arranging and conducting of concerts, 
conferences, congresses, seminars, and symposiums, 
exhibitions for cultural or educational purposes, 
production of radio and television programs, shows and 
movies, and arranging and conducting of workshops and 
trainings services.  

ظيم املعارض واملؤمترات املساهمة الشركة املتحدة لتن: بأسم 
 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Al-Shareka Al-Motaheda Letantheem Al-
Ma’ard Wal Moa’tmarat Al-Mosahemah Al-Khososeyah Al-
Mahdooda  

  Address: Ramallah – Palestine فلسطني / رام اهلل :العنوان 

   : Address for Services ام اهلل ر - 1551: ب.ص: عنوان التبليغ 

 

 (  650  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27296  12156 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

والورنيش والالكيه؛ مواد الوقاية من ( البويات)الدهانات : من اجل 
تلف؛ مواد التلوين؛ مواد تثبيت الصدأ ومواد حفظ اخلشب من ال

األلوان؛ راتنج طبيعي خام؛ معادن في هكل رقائق أو مسحوق 
 إستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعما ل الطباعة والفنانيني 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists  

  In the name of: Omega Paints SARL . م.م.هركة اوميغا بينتس ش: بأسم 

  Address: Khafaja Building, Bir Hassan, Beirut, Lebanon بناية خفاجة، بئر حسن، بيروت، لبنان  :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  651  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27297  12152 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  
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, الكرميات, حضرات التجميل للعناية باجللدمست: من اجل 
احلليب والغسوالت واجلل واملساحيق للوجه وللجسم ولليدين 

مدهونات اجللد , املراهم لغايات التجميل, (ليست الغراض طبية)
احلليب والزيوت لغايات , وكرميات ما بعد التعرض للشمس

مستحضرات التجميل لغايات , كرميات تنغيم اجللد, التجميل
, مستحلبات الترطيب, (ليست الغراض طبية)التنحيف 

ليست الغراض )غسوالت الشعر , مستحلبات تثبيت تلوين اجللد
 ( طبية

In Respect of: Cosmetic preparations for skin care; 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body 
and hands (not for medical purposes); pomades for 
cosmetic purposes; skin tanning and after-sun creams, 
milks, gels and oils for cosmetic purposes; skin toning 
creams; cosmetic preparations for slimming (not for 
medical purposes); moisturizing emulsions; skin 
discoloration fade emulsions; hair lotions (not for medical 
purposes)  

  In the name of: FLOXIA INTERNATIONAL فلوكسيا انترناهيونا ل : بأسم 

-Address: 30, rue Louis Pasteur, 92100 BOULOGNE فرنسا , بيالنكورت-بولوني 51111, رو لويز باستور, 31 :العنوان 
BILLANCOURT, FRANCE  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 
 

 (  652  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27298  12150 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

عدا ما كان منها ) محركات ومكائن ,االت وعدد الية : من اجل 
عدا ما كان )قارنات الية وعناصر نقل احلركة , ( مركبات البريةلل

, (عدا ما يدار باليد )معدات زراعية , ( منها للمركبات البرية
 االت بيع اوتوماتية ,اجهزة تفقيس البيض

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; Automatic vending machines.  

 In the name of: SHREKET NINGBO N.F.T.Z E-P هركة بي اي زد تي اف ان نينغبو للمعدات احملدودة : بأسم 
EQUIPMENT CO.LTD  

هـارع اكسـنغينغ  1-44رقـم ,بنايـة جينهـوي, 411.رم :العنوان 
 الصني ,نينغبو,

Address: RM.411 JINHUI BUILDING, NO.44-1 XINGNING 
ROAD , NINGBO, CHINA  

   : Address for Services رام اهلل املنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

ه العالمة اليعطي اصحابها حق ان تسجيل هذ: مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   383  
  

 

 (  653  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27299  12155 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

  In Respect of: shoes حذية اال: من اجل 

  In the name of: yousef azziz saleh madbouh يوسف عزيز صالح مدبوح : بأسم 

  Address: hebron اخلليل عيصى  :العنوان 

  Address for Services :  hebron اخلليل عيصى : عنوان التبليغ 
 

 (  654  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27302  12311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

  In the name of: ABDEL KARIM Y ABDEEN عبد الكرمي يعقوب محمد يوسف عابدين : بأسم 

  Address: ALKHALIL  1555311110اخلليل عمارة ستي سنر  :العنوان 

  Address for Services :  ALKHALIL  1555311110اخلليل عمارة ستي سنر : عنوان التبليغ 

 

 (  655  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27304  12314 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 
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  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

  In the name of: ABDEL KARIM Y ABDEEN عبد الكرمي يعقوب محمد يوسف عابدين : بأسم 

  Address: ALKHALIL  1555311110اخلليل عمارة ستي سنر  :العنوان 

  Address for Services :  ALKHALIL  1555311110اخلليل عمارة ستي سنر : عنوان التبليغ 

 

 (  656  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27305  12315 :مة التجارية رقم العال

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 22/07/2015  11/12/1115: التاري  

  In Respect of: shoes االحذية : من اجل 

  In the name of: ABDEL KARIM Y ABDEEN عبد الكرمي يعقوب محمد يوسف عابدين : بأسم 

  Address: ALKHALIL  1555311110يل عمارة ستي سنر اخلل :العنوان 

  Address for Services :  ALKHALIL  1555311110اخلليل عمارة ستي سنر : عنوان التبليغ 

 (  657  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27306  12316 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 40  41 :في الصنف 

  Date: 23/07/2015  13/12/1115: التاري  

  In Respect of: printing /printing offset/printingphotographic طباعه اوفست طابعة صور طباعه رقميه : من اجل 

  In the name of: mohannad hassan ali abu saleh مهند حسن علي ابو صالح : بأسم 

  Address: shwaika behind girls in primary school  151605115هويكه خلف مدرسة البنات االبتدائيه  :العنوان 

هويكه خلف مدرسة البنات االبتدائيه : عنوان التبليغ 
151605115  

Address for Services :  shwaika behind girls in primary 
school  
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 (  658  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27308  12310 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 23/07/2015  13/12/1115: التاري  

  In Respect of: cleaning materials-cloring and soap كلور -صابون-مواد تنظيف: من اجل 

  In the name of: ghaleb abdel kareem hamdan braimi غالب عبد الكرمي حمدان برميي : بأسم 

  Address: kufr al labad -tulkarem طولكرم -كفر اللبد :العنوان 

  Address for Services :  kufr al labad -tulkarem طولكرم -كفر اللبد: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  659  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27309  12315 :التجارية رقم العالمة 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 23/07/2015  13/12/1115: التاري  

  .In Respect of: Pharmaceutical preparations . املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: Novartis AG نوفارتس ايه جي : بأسم 

  Address: 4002 Basel, Switzerland باز ل، سويسرا  4111 :العنوان 

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   
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 (  660  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27311  12311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 23/07/2015  13/12/1115: التاري  

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 
والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة 
، العسل ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلرد ل 

 ، البهارات، الثلج ( التوابل)ل الصلصات واخل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

  .In the name of: SOREMARTEC S.A . ايه.سورميارتيك اس: بأسم 

, رو دي تـريفيس, كومبليكس بـي, فيند ل بيزنيس سنتر :العنوان 
 لوكسيمبورغ , فيند ل 1631-ا ل

Address: Findel Business Center, Complex B, Rue de 
Treves, L-2632 Findel, Luxembourg  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  661  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27314  12314 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 26/07/2015  16/12/1115: التاري  

وم، األسماو، الدواجن ومنتجات الصيد؛ اللح: من اجل 
مستخلصات اللحوم؛ اللحوم املطبوخة؛ القشريات غير احلية؛ 
احملفوظة ، اجملففة، الفواكه اجملمدة واملطبوخة، الفطر واخلضار؛ 
لب الفواكه وسلطات الفواكه؛ سلطات اخلضروات؛ اللحوم 
ه املعلبة، األسماو، خضار وفواكه؛ املَربى، مربيات، الفواك

املطبوخة بالسكر؛ الُهالم للطعام؛ اجلالتني كغذاء؛ غبار طلع 
املعد كمادة غذائية؛ خالصات طحالب للطعام؛ فو ل الصويا 
احملفوظ للطعام ؛ بروتني لالستهالو البشري؛ مرق اللحوم، املرق، 
الشوربات؛ عصائر اخلضروات للطب ؛ البيض، احلليب، الزبدة ، 

لنب، احللويات املعمولة مبنتجات ، ال(منتجات األلبان)القشدة 
االلبان، الكرميات الطازجة، لنب الشرب، اجلبنة ومنتجات االلبان 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
charcuterie; crustaceans not live; preserved, dried, frozen 
and cooked fruit, mushrooms and vegetables; fruit pulp 
and fruit salads; vegetable salads; canned meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; jellies 
for food; gelatine for food; pollen prepared as foodstuff; 
weed extracts for food; soya beans preserved for food; 
protein for human consumption; bouillon, broths, soups; 
vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, cream 
(dairy products), yogurts, dairy desserts, dessert creams, 
drinking yogurts, cheese and other dairy products, dairy 
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االخرى، مشتقات االلبان واجلنب، اجلبنة املذابة؛ مشروبات احلليب، 
التي يسود فيها احلليب ؛ حليب الصويا؛ الزيوت والدهون القابلة 

ئع املذكورة سابقا؛ لألكل؛ األطباق املطبوخة التي أساسها البضا
 . املشروبات غير الكحولية التي حتتوي على احلليب

and cheese specialties, melted cheeses; milk beverages, 
milk predominating; soya milk; edible oils and fats; 
cooked dishes based on the aforesaid goods; non-
alcoholic beverages containing milk.  

  In the name of: CLAUDEL ROUSTANG GALAC كالود روستانغ جاالو : بأسم 

  Address: 33 AVENUE DU MAINE , 75015 PARIS , FRANCE باريس ، فرنسا  25115أفينيو دو مان ،  33 :العنوان 

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  662  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27315  12315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 26/07/2015  16/12/1115: التاري  

  In Respect of: Meat حلوم الدواجن : من اجل 

  In the name of: Doaa issa Abed Alghani srour دعاء عيسى عبد الغني سرور : بأسم 

  Address: Ramallah waalbe'ra nillen نعلني / رام اهلل والبيرة  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah waalbe'ra nillen نعلني / رام اهلل والبيرة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  663  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27316  12316 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 : في الصنف

  Date: 26/07/2015  16/12/1115: التاري  
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  In Respect of: Juces soft drinks and mineral water العصائر واملشروبات واملياه واملشروبات الغازية : من اجل 

  In the name of: AMMAR MOHAMMAD IZZAT AL IEADEH عمار محمد عزات العيده : بأسم 

  Address: AL KHALIL ISSA  1555560223اخلليل عيصى  :ان العنو

  Address for Services :  AL KHALIL ISSA  1555560223اخلليل عيصى : عنوان التبليغ 

 

 (  664  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27317  12312 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 26/07/2015  16/12/1115: التاري  

البسكويت، الشوكوالتة، فطائر، بسكويت، بسكويت : من اجل 
، (أيسكرمي)، احللويات، البوظة (كيك بالفواكه)هش، تورتات 

 مثلجات صاحلة لألكل 

In Respect of: Biscuits, Chocolates, Pastries, Crackers, 
Wafers, Cakes, Tarts, Desserts, Ice creams, Edible ices.  

  In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim sirketi إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 

ــوان  ــاهموت  :العن ــيكلي م ــي كيزيلس ــنوديي ماهاليس هوس
تيبـي باسـي إسكيسـيهير،  11: إتي بالزا رقم. بيهليفان سي دي

 تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut Pehlivan 
Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

هركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  260. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

Address for Services :   

 

 (  665  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27318  12310 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

، مستحضرات ما : منتجات العناية الشخصية، حتديدا: من اجل 
بعد احلالقة، مضادات التعرق، زيت االستحمام، املستحضرات 
البراقة للجسم، مستحضرات الفقاعات لالستحمام، الكولونيا، 

In Respect of: Personal care products, namely, aftershave, 
antiperspirant, bath oil, body glitter, bubble bath, cologne, 
cream for body, cream for cuticles, face mist, fragrant 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   389  
  

 

رذاذ الوجه، البخاخات  كرميات اجلسم، كرميات البشرة املتصلبة،
لتعطير اجلسم، بلسم الشعر، املستحضرات البراقة للشعر، 
مواد لغسو ل الشعر، هامبو الشعر، لوهن اجلسم، لوهن 
األيدي، لوهن الوجه، بلسم الشفاه، مستحضرات تلميع 
الشفاه، أقالم املاكياج لتحديد الشفاه، أحمر الشفاه، ماكياج 

ظافر، ملصقات تزيني األظافر اجلسم، ماكياج الوجه، طالء األ
بالرسومات، العطور، بودرة اجلسم، املساحيق ، بودرة للوجه، كرمي 
للحالقة، جل االغتسا ل، صابون اجلسم، صابون الوجه، صابون 

 . األيدي

body splash, hair conditioner, hair glitter, hair rinses, hair 
shampoo, lotion for the body, lotion for hands, lotion for 
face, lip balm, lip gloss, lip makeup pencils, lipstick, 
makeup for the body, makeup for the face, nail polish, nail 
stencils, perfume, powder for the body, powder, powder for 
the face, shaving cream, shower gel, soap for body, soap 
for face, soap for hands  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان ا ــايو  1 :لعن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  666  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27319  12315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: Sunglasses نظارات همسية : من اجل 

  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان  ــايو  1 :العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 املتحدة األمريكية  الواليات

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  667  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27320  12311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 14  14 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   390  
  

 

  In Respect of: Jewelry مجوهرات : من اجل 

  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان  ــايو  1 :العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  668  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27321  12311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

قائب مستحضرات احلقائب التي تعلق على الظهر، ح: من اجل 
التجميل املباعة فارغة، علب مستحضرات التجميل التي تباع 
فارغة، احلقائب القماهية اسطوانية الشكل، حقائب اخلصر 
صغيرة احلجم، احلقائب الرياضية، حقائب اليد، اجلزادين، حقائب 
مواد الزينه التي تباع فارغة، حقائب احلمل ذات املقابض، حقائب 

 . ودالسفر ومحافظ النق

In Respect of: Backpacks, cosmetic bags sold empty, 
cosmetic cases sold empty, duffel bags, fanny packs, gym 
bags, handbags, purses, toiletry bags sold empty, tote 
bags, travel bags and wallets.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان  ــايو  1 :العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  669  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27322  12311 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس والباس القدم وأغطية للرأس : من اجل 
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  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان  ــايو إكســبري 1 :العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131س دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  670  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27323  12313 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 26  16 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

املشابك، مشابك تثبيت : إكسسوارات الشعر، حتديدا: من اجل 
الشعر، مشابك الشعر، حلي للشعر، دبابي للشعر، أهرطة ربط 

 . الشعر ومماسك الشعر املربوط

In Respect of: Hair accessories, namely barrettes, hair 
bows, hair clips, hair ornaments, hair pins, hair ribbons 
and ponytail holders  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان  ــايو  1 :العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  671  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27324  12314 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

ر البيع بالتجزئه، خدمات الكتالوجات خدمات متاج: من اجل 
للطلب عبر البريد وخدمات املتاجر اعإلكترونية عبر اعإنترنت التي 
تعرض منتجات العناية الشخصية، النظارات 
الشمسية،اجملوهرات، ساعات اليد ، احلقائب، العلب، حقائب، 

 . محافظ النقود، إكسسوارات املالبس والشعر

In Respect of: Retail store services, mail order catalog 
services and on-line store services featuring personal 
care products, sunglasses, jewelry, watches, bags, cases, 
packs, wallets, clothing and hair accessories  
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  In the name of: Express, LLC إكسبريس أ ل أ ل سي : بأسم 

ــوان ــايو  1 : العن ــوس ، أوه ــف ، كولومب ،  43131إكســبريس دراي
 الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, U.S.A.  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  672  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27325  12315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: soaps الصابون : من اجل 

  In the name of: sunya khalel zake hawwash سونيا خليل زكي هواش : بأسم 

  Address: nablus al makhfya -amarit qurtaj اخملفية عمارة قرطاج  -نابلس  :العنوان 

  Address for Services :  nablus al makhfya -amarit qurtaj اخملفية عمارة قرطاج  -نابلس : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 ز ل عن العالمة االستخدام العام مبع

   

 

 (  673  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27326  12316 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2  1 :في الصنف 

  Date: 27/07/2015  12/12/1115: التاري  

  In Respect of: Paints دهانات : من اجل 

  In the name of: SHAREKT LEONARDO LETEJARA هركة ليوناردو للتجارة : بأسم 

  Address: Surda-- Palestine - Ramallah سردا  -رام اهلل  -فلسطني  :العنوان 

   : Address for Services سردا  -رام اهلل  -فلسطني : عنوان التبليغ 
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 (  674  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27327  12312 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19  15 :في الصنف 

  Date: 29/07/2015  15/12/1115: التاري  

، انابيب قاسية غير معدنية (غير معدنية)مواد بناء : من اجل 
للمباني ،أسفلت وزفت وقار ،مباني غير معدنية قابلة للنقل 

 ،مجسمات غير معدنية 

In Respect of: Building materials (non-metallic); 
nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, 
not of metal.  

هركة اس اند اس ملواد البناء واملعدات مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat S and S lemawad Albena'a 
Walmoe'dat Mosahma hksoseya  

  Address: Ramallah Wlbeira Ramallah م اهلل را -رام اهلل والبيرة  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah Wlbeira Ramallah رام اهلل  -رام اهلل والبيرة : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

  ل عن العالمة العام مبعز

   

 

 (  675  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27328  12310 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 29/07/2015  15/12/1115: التاري  

 Mobile phones ;protective covers for mobile: من اجل 
phones; protective films for mobile phones; tablet 
computers; protective covers for tablet computers; 

protective films for tablet computers; smart watches; 
smart bracelets; speakers; ear plugs; headphones ;

routers; gateways  

In Respect of: االغطية الواقية للهواتف , الهواتف النقالة
اهرطة واقية للهواتف, النقالة , الكمبيوترات اللوحية, لنقالةا 

اهرطة واقية, االغطية الواقية للكمبيوترات اللوحية  
, االساور الذكية, الساعات الذكية, للكمبيوترات اللوحية

سدادات االذن, مكبرات الصوت منافذ , الراوتر, سماعات الراس ,
  االنترنت
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  .In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD . ا ل تي دي, .هواوي تيكنولوجيز كو: بأسم 

ا ل تـي . ادمنيستريشن بيلدينغ هاواي تيكنولـوجيز كـو :العنوان 
 الصني , هينزهني, لونغانغ ديستريكت, بانتيان. دي

Address: Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: التبليغ عنوان 

 

 (  676  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27329  12315 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 29/07/2015  15/12/1115: التاري  

  In Respect of: ADVRTTISEMENT BUSINESS SERVICES العالن اللوحات االعالنية واملهنية وخدمات ا: من اجل 

  In the name of: ASHRAF MB A MOHTASEB اهرف محمد باسم عبد احلكيم محتسب : بأسم 

  Address: HEBRON AIN SARA اخلليل عني سارة بجانب ديوان احملتسب  :العنوان 

  Address for Services :  HEBRON AIN SARA تسب اخلليل عني سارة بجانب ديوان احمل: عنوان التبليغ 

 

 (  677  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27330  12331 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 30/07/2015  31/12/1115: التاري  

املستحضرات الصيدالنية لإلستعما ل البشري لعالج : من اجل 
 . السرطان

In Respect of: Pharmaceutical preparations for human use 
for the treatment of cancer.  

  .In the name of: Astellas Pharma Inc . أستيالس فارما إنك: بأسم 

كـو ، -تشـومة ، تشـو 1هونشـو ،  -، نيهوهباهـي 5-1 :العنوان 
 ، اليابان  113-0411طوكيو 

Address: 5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo 103-8411, Japan  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 
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 (  678  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27331  12331 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 30/07/2015  31/12/1115: التاري  

واملياه املعدنية والغازية وغيرها ( هراب الشعير )البيرة  :من اجل 
من املشروبات غير الكحولية ، مشروبات مستخلصة من 
الفواكه وعصائر الفواكه ، هراب ومستحضرات أخرى لعمل 

 املشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.  

هركة ينابيع فلسطني للصناعة واالستثمار مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: SHAREKET YANABEE FALASTEEN 
LELSENA'AH WALISTHMAR  

  Address: Ramallah Walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah Walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

 العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  679  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27332  12331 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 29/07/2015  15/12/1115: التاري  

  In Respect of: water soft drinks beer juices مياه معدنية عصائر مشروبات خفيفة جعة : من اجل 

  In the name of: ُEِka trading Compay هركة ايكا التجارية : بأسم 

  Address: Bethlehem بيت حلم  :العنوان 

  Address for Services :  Bethlehem بيت حلم : عنوان التبليغ 

   ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
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احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
 الستخدام العام مبعز ل عن العالمة الوصفية واألرقام ذات ا

 

 (  680  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27334  12334 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 02/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Elictric and motor cycles دراجات ناريه وكهربهئيه : من اجل 

  In the name of: H&S HABES &SONS اند اس الستيراد الدراجات الناريه والكهربائيه  اتش: بأسم 

  Address: TULKARM-SHWAIKAH STREET 092686777  151606222هارع هويكه -طولكرم  :العنوان 

 Address for Services :  TULKARM-SHWAIKAH STREET  151606222هارع هويكه -طولكرم : عنوان التبليغ 
092686777  

 

 (  681  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27335  12335 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 40  41 :في الصنف 

  Date: 02/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Offset Printing طباعه االفست : من اجل 

  In the name of: Mahmoud talal Q asem Qarout محمود طال ل قاسم قاروط : بأسم 

  Address: Tulkarm -southern zone احلي اجلنوبي -طولكرم :العنوان 

  Address for Services :  Tulkarm -southern zone احلي اجلنوبي -طولكرم: عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
والعبارات ذات االستخدام احلماية املطلق باستخدام الكلمات 

 العام مبعز ل عن العالمة 
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 (  682  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27336  12336 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 04/08/2015  14/10/1115: التاري  

  In Respect of: HONEY العسل : من اجل 

  In the name of: NASSER TALEB HASAN AMRO ناصر طالب حسن عمرو : بأسم 

  Address: ALKHALIL MARAH ALBAQAR  1555112123مراح البقار -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  ALKHALIL MARAH ALBAQAR  1555112123مراح البقار -اخلليل : عنوان التبليغ 

ق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها ح: مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  683  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27338  12330 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 21  11 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

أعواد تنظيف االسنان؛ فراهي  خيوط تنظيف االسنان؛: من اجل 
األسنان؛ فراهي األسنان لتنظيف بني األسنان؛ فراهي االطقم 
االصطناعية؛ فراهي األسنان الكهربائية؛ حافظات فراهي 
األسنان؛ حقائب مواد الزينة؛ فراهي الشعر؛ فراهي غسيل 
الشعر؛ فراهي غسيل األطباق؛ اعإسفنج لغسيل األطباق؛ 

نزلية؛ مصائد الصراصير؛ مصائد النمل؛ اعإسفنج لألغراض امل
مصائد احلشرات؛ أدوات التنظيف وأواني الغسيل؛ مباو ل الغرف 

؛ فراهي لألحذية؛ أقمشة تلميع األحذية؛ فراهي (النوع اجملمع)
احليوانات األليفة؛ أوراق التخلص من التربة الليلية للحيوانات 

ات األليفة؛ األليفة؛ مواد التخلص من التربة الليلية للحيوان
معدات التخلص من التربة الليلية للحيوانات األليفة؛ أوعية 
 . الفضالت للحيوانات األليفة؛ أوعية التغذية للحيوانات األليفة

In Respect of: Dental floss; Tooth picks; Toothbrushes; 
Interdental toothbrushes; Denture brushes; Toothbrushes 
[electric]; Toothbrush cases; Toilet cases; Hair brushes; 
Brushes for hair washing; Brushes for dish washing; 
Sponges for dishwashing; Sponges for household 
purposes; Cockroach traps; Ant traps; Insect traps; 
Cleaning tools and washing utensils; Chamber pot 
(assembly type); Shoe brushes; Shoe shine cloths; 
Brushes for pets; Night-soil disposal sheet for pets; Night-
soil disposal materials for pets; Night-soil disposal 
equipment for pets; Trays (Litter -) for pets; Feeding 
vessels for pets.  
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  In the name of: LION CORPORATION ليون كوربوريشن : بأسم 

- 0644كو ، طوكيو  -تشومة ، سوميدا  - 1، هوجنو  2-3 :العنوان 
 ، اليابان  131

Address: -7, Honjo 1-chome , Sumida-ku, Tokyo 130-8644, 
Japan  

   : Address for Services  1505261هاتف . البيرة 24421ب .ص: عنوان التبليغ 

 

 (  684  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27339  12335 :التجارية رقم العالمة 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

  In Respect of: cosmatics عطور \مستحضرات جتميل : من اجل 

  In the name of: Mohamad Rushdi Abbas محمد رهدي عباس : بأسم 

  Address: Tulkarm -ALsidawee bulding  151621166ره الصيداوي عما\طولكرم  :العنوان 

  Address for Services :  Tulkarm -ALsidawee bulding  151621166عماره الصيداوي \طولكرم : عنوان التبليغ 

 

 (  685  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27342  12341 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: اري  الت

منتجات العناية بالوجه وبشرة اجلسم وحتديدا : من اجل 
املنظفات والكرميات السائلة والكرميات واملناديل املعدة للطرح 
بعد االستعما ل واملشبعة باملواد الكيماوية او املركبات للنظافة 

واقيات من الشخصية واملناديل والفوط واملقشرات واملرطبات و
 . الشمس

In Respect of: Facial and body skin care products, namely, 
cleansers, lotions, creams, disposable wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene, wipes 
and pads, scrubs, moisturizers, and sunscreen.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون  جونسون اند: بأسم 

ــوان  ــك،  :العن ــو برانزوي ــالزا، ني ــون ب ــد جونس ــون ان ون جونس
 الواليات املتحدة االمريكية  10533نيوجيرسي، 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: لتبليغ عنوان ا
 اهلل 

Address for Services :   
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 (  686  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27344  12344 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

رز والتابيوكا والساغو النب الشاي والكاكاو والسكر واأل: من اجل 
والنب واالصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة واحلبوب 
واخلبز والفطائر،واحللويات واحللويات املثلجه ، عسل النحل 
والعسل االسود، اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح واخلرد ل، اخلل، 

 . ، البهارات، الثلج(التوابل)الصلصات 

In Respect of: Coffee ,tea,cocoa, sugar,rice, tapioca,sago 
artficial coffe ;flour and preparations made from 
cereals,bread pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder,salt,mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: sharekat albadawe alalameih L`L. isterad اد والتصدير هركة البدوي العاملية لالستير: بأسم 
wa Altasder mosahmah hososeh  

  Address: nablus-sabastiya سبسطية -نابلس  :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  687  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27347  12342 :لعالمة التجارية رقم ا

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

اللحوم و األسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم،فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، 

مطبوخة بالسكر، البيض احلليب ومربيات وفواكه ( جيلي)هالم 
 ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالكل باستثناء الطمور 

In Respect of: Meat, fish, poultry, and game, merat 
extracts preserved, frozen dried and cooked, fruit and 
vegetables jellies, jams, compotes, eggs milk and milk 
products, edible oils and fats  
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 In the name of: sharekat albadawe alalameih L`L. isterad هركة البدوي العاملية لالستيراد والتصدير : بأسم 
wa Altasder mosahmah hososeh  

  Address: nablus-sabastiya سبسطية -نابلس  :العنوان 

الطابق  -ارة عنتر عم -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  688  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27348  12340 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني و الغابات والغال ل : من اجل 
اردة في فئات اخرى، احليوانات احلية، الفواكه واخلضراوات غير الو

الطازجة، البذور و النباتات والزهور الطبيعة، املواد الغذائية 
 اخلاصة باحليوانات،الشعير املنبت 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds,natural plants 
and flowers, food stuffs for animals; malt  

 In the name of: sharekat albadawe alalameih L`L. isterad هركة البدوي العاملية لالستيراد والتصدير : بأسم 
wa Altasder mosahmah hososeh  

  Address: nablus-sabastiya سبسطية -بلس نا :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  689  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27351  12351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني و الغابات والغال ل : من اجل 
غير الواردة في فئات اخرى، احليوانات احلية، الفواكه واخلضراوات 
الطازجة، البذور و النباتات والزهور الطبيعة، املواد الغذائية 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds,natural plants 
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  and flowers, food stuffs for animals; malt اخلاصة باحليوانات،الشعير املنبت 

 In the name of: sharekat albadawe alalameih L`L. isterad هركة البدوي العاملية لالستيراد والتصدير : بأسم 
wa Altasder mosahmah hososeh  

  Address: nablus-sabastiya سبسطية -نابلس  :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  690  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27352  12351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

اللحوم و األسماو وحلوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 
اللحم،فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض احلليب ( جيلي)هالم 
 ات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالكل باستثناء الطمور ومنتج

In Respect of: Meat, fish, poultry, and game, merat 
extracts preserved, frozen dried and cooked, fruit and 
vegetables jellies, jams, compotes, eggs milk and milk 
products, edible oils and fats  

 In the name of: sharekat albadawe alalameih L`L. isterad هركة البدوي العاملية لالستيراد والتصدير : بأسم 
wa Altasder mosahmah hososeh  

  Address: nablus-sabastiya سبسطية -نابلس  :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  691  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27353  12353 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   402  
  

 

واملياه املعدنية والغازية وغيرها ( هراب الشعير)البيرة : من اجل 
لصة من الفواكه من املشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخ

 وعصائر الفواكه، هراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for naking beverage.  

  In the name of: smojama'selat el harekat daher altegarea ظهر التجاري العادية العامة هركة مجمع سيلة ال: بأسم 

  Address: jenin- selet altaher سيلة الظهر  -جنني :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . الرابع 

Address for Services :   

 

 (  692  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27356  12356 :التجارية رقم العالمة 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

املنتجات الزراعيه ومنتجات البساتني والغابات والغال ل : من اجل 
غير الواردة في فئات اخرى ، احليوانات احلية ، الفواكة واخلضروات 

ر والنباتات والزهور الطبعيه، املواد الغذائية الطازجة ، البذو
 اخلاصة باحليوانات ، الشعير املنبت 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes ; live 
animals ; fresh fruits and vegetables ; seeds , natural 
plants and flowers ,food stuffs for animals ; malt.  

 In the name of: SHAREKAT MOGAMEA SELAT ALDAHR هركة مجمع سيلة الظهر التجاريه العاديه العامه : بأسم 
ALTEGRAREA ALADEAH ALAMA  

  Address: GENEN - SELAT ALDAHR سيلة الظهر  –جنني  :العنوان 

الطابق  –عمارة عنتر  –هارع سفيان  –نابلس : عنوان التبليغ 
 الرابع 

Address for Services :   

 

 (  693  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27359  12355 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  
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ة وغيرها واملياه املعدنية والغازي( هراب الشعير)البيرة : من اجل 
من املشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه 
 وعصائر الفواكه، هراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for naking beverage.  

  In the name of: smojama'selat el harekat daher altegarea هركة مجمع سيلة الظهر التجاري العادية العامة : بأسم 

  Address: jenin- selet altaher سيلة الظهر  -جنني :العنوان 

الطابق  -عمارة عنتر  -هارع سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
 . بع الرا

Address for Services :   

 

 (  694  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27360  12361 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 06/08/2015  16/10/1115: التاري  

هياكل السيارات؛ محركات كهربائية للمركبات : من اجل 
واقية للسيارات؛  األرضية؛ كالتشات للمركبات األرضية، صدامات

مخمدات الصدمات للسيارات؛ علب تروس السرعة للمركبات 
األرضية؛ مساحات حاجب الريح للزجاج األمامي للسيارات؛ 

( بريكات)زنبركات مخمدة للصدمات للمركبات؛ لقم الفرملة 
للمركبات ( جير)للمركبات؛ مجموعة مسننات نقل احلركة 

 األرضية  األرضية؛ محاور نقل احلركة للمركبات

In Respect of: Automobile chassis; Motors, electric, for 
land vehicles; Clutches for land vehicles; Bumpers for 
automobiles; Shock absorbers for automobiles; Gear 
boxes for land vehicles; Windscreen wipers; Shock 
absorbing springs for vehicles; Brake shoes for vehicles; 
Gearing for land vehicles; Transmission shafts for land 
vehicles  

، .جواجنزهو هينجكوي اميبورت أند إكسبورت تريدجن كو: بأسم 
 ليمتد 

In the name of: Guangzhou Hengqiu Import and Export 
Trading Co., Ltd  

جنيوانزهوجن رود، بايون ديستريكت، جوا 150، رقم 630روم  :العنوان 
 جواجنزهو سيتي، جواجندوجن بروفينس، الصني 

Address: Room 638,No.158 Guangyuanzhong Road, 
Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
China  

   : Address for Services فلسطني  -رام اهلل  - 1101ص ب : عنوان التبليغ 

 

 (  695  )  
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  Trade Mark No.: 27361  12361 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 06/08/2015  16/10/1115: التاري  

 -اللحوم واالسماو والطيور الداجنة وطيور الصيد : من اجل 
 -اللحوم احملفوظة واملعلبة  -مستخرجات اللحوم 

 -حملفوظة واجملففة واملطهية واخلضروات ا??????? الفواكه
اللنب وغيره من  -االغذية احملفوظة واخمللالت  -اجليالتني واملربيات 
جبنة وحليب مجفف  -) زبدة وسمنة حيواني(منتجات االلبان 

زيوت مهدرجة صاحلة  -الزيوت  -وهحوم صاحلة للتغذية 
 مارغرينز  -زبدة نباتية  -للتغذية 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

هركة احلمودة للمنتجات الغذائية والزراعية : بأسم 
 واالستثمارية 

In the name of: Al-Hamoda Co. for Food and Dairy 
Products  

 Address: Jerusalem, Al-Sawaherah Al-Sharqieh, Al-Shaiah  136ب .القدس، السواحرة الشرقية، هارع الشياح، ص :العنوان 
St, P.O.Box 136  

ب .القدس، السواحرة الشرقية، هارع الشياح، ص: عنوان التبليغ 
136  

Address for Services :  Jerusalem, Al-Sawaherah Al-
Sharqieh, Al-Shaiah St, P.O.Box 136  

 

 (  696  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27362  12361 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 06/08/2015  16/10/1115: التاري  

النب والشاي والسكر والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 
الدقيق واملستحض  -املتة , وما يقوم مقام النب, والساجور

اخلبز والكعك والفطائر واحللويات  -املصنوعة من احلبوب ???? ارت
احلالوة والطحينة  -مساحيق غذائية  -اخلميرة ومسحوق اخلبيز  -
عسل النحل والعسل االسود  -البوظة  -الثلج  -على املثلجات  -
 -الصلصة  -اخلل  -التوابل  -الفلفل  -اخلرد ل  -على امللح  -

حبوب هوكوالته  -الشوكوالته واملغطسات والبسكويت 
 -مصاص االطفا ل  -ا ل ارحة  -العلكة  -السكاكر  -ملبسة 
 فونردان  -قضامة سكرية  -ملبس 

In Respect of: Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffe; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-bowder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); apices; ice  

هركة احلمودة للمنتجات الغذائية والزراعية : بأسم 
 واالستثمارية 

In the name of: Al-Hamoda Co. for Food and Dairy 
Products  

 Address: Jerusalem, Al-Sawaherah Al-Sharqieh, Al-Shaiah  136ب .القدس، السواحرة الشرقية، هارع الشياح، ص :العنوان 
St, P.O.Box 136  

   : Address for Services القدس، السواحرة : عنوان التبليغ 
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 (  697  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27363  12363 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 06/08/2015  16/10/1115: التاري  

 -اللحوم واالسماو والطيور الداجنة وطيور الصيد : من اجل 
 -اللحوم احملفوظة واملعلبة  -مستخرجات اللحوم 

 -واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية ????????? الفواكه
اللنب وغيره من  -االغذية احملفوظة واخمللالت  -واملربيات اجليالتني 

جبنة وحليب مجفف  -) زبدة وسمنة حيواني(منتجات االلبان 
زيوت مهدرجة صاحلة  -الزيوت  -وهحوم صاحلة للتغذية 

 مارغرينز  -زبدة نباتية  -للتغذية 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fatssalt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
apices; ice  

هركة احلمودة للمنتجات الغذائية والزراعية : بأسم 
 واالستثمارية 

In the name of: Al-Hamoda Co. for Food and Dairy 
Products  

 Address: Jerusalem, Al-Sawaherah Al-Sharqieh, Al-Shaiah  136ب .القدس، السواحرة الشرقية، هارع الشياح، ص :العنوان 
St, P.O.Box 136  

   : Address for Services القدس، السواحرة : عنوان التبليغ 

 

 (  698  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27364  12364 :التجارية رقم  العالمة

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 06/08/2015  16/10/1115: التاري  

مستحضرات قصر االقمشة ومواد أخرى تستعمل في : من اجل 
غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط 

) ميل ، غسو ل ، صابون ، عطور ، زيوت عطريه ، مستحضرات جت
 للشعر ، منظفات اسنان ( لوهن 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices  
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ة فمنيت ملواد التجميل املساهمة اخلصوصية هرك: بأسم 
 احملدودة 

In the name of: sharekat femnat le mwad al tajmel 
almosahema al hososya al mhdoda  

  Address: nablus_aldowar soq al dhab سوق الدهب _الدوار_نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus_aldowar soq al dhab سوق الدهب _الدوار_نابلس: عنوان التبليغ 

 

 (  699  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27365  12365 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  

املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني والغال ل غير : من اجل 
الفواكه واخلضروات , حليوانات احلية ا, الورادة في فئات اخرى 

املواد الغذائية , البذور والنباتات والزهور الطبيعية , الطازجة 
 الشعير املنبت , اخلاصة باحليوانات 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt.  

  In the name of: FADI ISMAIL HARIS ALKHATIB فادي اسماعيل حريص اخلطيب : بأسم 

  Address: AMARET ALKHATIB - ALMAKHFIAH اخملفيه  -عمارة اخلطيب  :العنوان 

 - Address for Services :  AMARET ALKHATIB اخملفيه  -عمارة اخلطيب : يغ عنوان التبل
ALMAKHFIAH  

 

 (  700  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27366  12366 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 05/08/2015  15/10/1115: التاري  
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ر واألرز والتابيوكا الـنب والـشاي والكاكـاو والـسك: من اجل 
والـساغو والـنب اعإصـطناعي، الدقيق واملستحـضرات 
املـصنوعة مـن احلبـوب واخلبـز والفطـائر واحللويـات واحللويات 
املثلجة، عسل النحـ  ل والعـسل األسود، اخلميرة ومسحوق 

، البهارات، (التوابـ  ل)اخلبيـز، امللـح واخلرد ل، اخلـ  ل، الصلـصات 
 . الثلج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

  In the name of: FADI ISMAIL HARIS ALKHATIB فادي اسماعيل حريص اخلطيب : بأسم 

  Address: AMARET ALKHATIB - ALMAKHFIAH نابلس -اخملفيه  -عمارة اخلطيب  :العنوان 

 - Address for Services :  AMARET ALKHATIB نابلس -اخملفيه  -عمارة اخلطيب : عنوان التبليغ 
ALMAKHFIAH  

 

 (  701  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27367  12362 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 09/08/2015  15/10/1115: التاري  

  In Respect of: canned fish and canned vegitabels and oil االسماو املعلبة واخلضروات املعلبة والزيوت : من اجل 

  In the name of: sharikat altaibat lltwredat walistithmar هركة الطيبات للتوريدات واالستثمار :  بأسم

  Address: alkhalil اخلليل واد الهرية بجانب فرن الرهيد  :العنوان 

  Address for Services :  alkhalil اخلليل واد الهرية بجانب فرن الرهيد : عنوان التبليغ 

 

 (  702  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27368  12360 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 09/08/2015  15/10/1115: التاري  

  In Respect of: juices and soft drinks العصائر واملشروبات : من اجل 
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  In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah هركة ابو غليون للصناعة والتجارة : بأسم 

  Address: al khalil اخلليل دويربان  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil اخلليل دويربان : عنوان التبليغ 

 

 (  703  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27369  12365 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 09/08/2015  15/10/1115: التاري  

  In Respect of: Dates التمور : من اجل 

 In the name of: sharekat Qitaf Lilestethmar Watasweeq هركةقطاف لالستثمار والتسويق الزراعي : بأسم 
Azeraee  

  Address: Tubas جنني -طوباس  :العنوان 

  Address for Services :  Tubas جنني -طوباس : عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  704  )  

 PAFAK AL MAYSARA 
  Trade Mark No.: 27370  12321 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 13/07/2015  13/12/1115: التاري  

  In Respect of: Chips made from corn, flour and cereal الشيبس املصنوع من الذرة والدقيق واحلبوب : من اجل 

 In the name of: Sharekat Al Maysara Al Dowaleyah هركة امليسرة الدولية للتجارة العامة : بأسم 
Letejarah Al Amah  

  Address: Free zone – al zarka – Jordan االردن  –الزرقاء  –املنطقة احلرة  :العنوان 

   : Address for Services : عنوان التبليغ 
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 (  705  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27371  12321 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

؛ املياه املعدنية الغازية وغيرها (هراب الشعير)البيرة : من اجل 
من املشروبات غير الكحولية؛ املشروبات املستخلصة من 
الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب واملستحضرات األخرى عإعداد 

 املشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.  

  In the name of: The Coca-Cola Company كوال كومبني  -ذا كوكا : بأسم 

، الواليـات 31313 كوال بالزا، أتالنتـا، جيورجيـا-وان كوكا :العنوان 
 املتحدة األمريكية 

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
United States of America  

رام ,24ب .عزيز وفؤاد ورجا هحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 اهلل 

Address for Services :   

 

 (  706  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27373  12323 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

مرهحات زيت ومرهحات هواء وبريكات امامية : من اجل 
 وخلفية 

In Respect of: mineral oil filter air filter brak bad  

  In the name of: dawod wael abdeen داود وائل داود عابدين : بأسم 

  Address: al khalil اخلليل ضاحية الزيتون  :العنوان 

  Address for Services :  al khalil اخلليل ضاحية الزيتون : عنوان التبليغ 
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 (  707  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27374  12324 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 16  16 :في الصنف 

  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

الدفاتر املدرسية ودفاتر املالحظات والقرطاسية : من اجل 
 وامللفات وادوات الكتابة 

In Respect of: exersise books noote books box file 
staitionery and pen and writing tools  

  In the name of: Sharekat Al-Masnuat Al-Warakieh م . خ . هركة املصنوعات الورقية م : بأسم 

  Address: Al-Khaleel - Beir Haram Al-Nasara  516ص ب  1114132بئر حرم النصارى ت -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  Al-Khaleel - Beir Haram Al-Nasara  516ص ب  1114132بئر حرم النصارى ت -اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  708  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27375  12325 :لتجارية رقم العالمة ا

  In Class: 18  10 :في الصنف 

  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: school bags احلقائب املدرسية : من اجل 

  In the name of: Sharekat Al-Masnuat Al-Warakieh م . خ . هركة املصنوعات الورقية م : بأسم 

  Address: Al-Khaleel - Beir Haram Al-Nasara  516ص ب  1114132بئر حرم النصارى ت -اخلليل  :العنوان 

  Address for Services :  Al-Khaleel - Beir Haram Al-Nasara  516ص ب  1114132بئر حرم النصارى ت -اخلليل : عنوان التبليغ 

 

 (  709  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27376  12326 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38  30 :في الصنف 
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  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Broadcasting Radio االذاعة بالراديو : من اجل 

  In the name of: Khalid hamza mohmad hashem albagdadi خالد حمزة محمد هاهم البغدادي : بأسم 

  Address: Ramallah walbe'ra albe'ra البيرة / رام اهلل والبيرة  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walbe'ra albe'ra البيرة / رام اهلل والبيرة : عنوان التبليغ 

 

 (  710  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27377  12322 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 10/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Foodstuffs for animals املواد الغذائيه اخلاصه باحليوانات : من اجل 

  In the name of: Chicken Forte co for chicken natural food هركه تشكني فورتي الغذيه الدواجن الطبيعيه : بأسم 

  Address: Deir -Alghoson /Tulkarem  151664114-دير الغصون طولكرم  :العنوان 

  Address for Services :  Deir -Alghoson /Tulkarem  151664114-طولكرم دير الغصون : عنوان التبليغ 

 (  711  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27378  12320 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: saboon baladee صابون بلدي : من اجل 

هركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alreef leletithmar w altasweeq 
alzeraei mosahama khososya  

  Address: Ramallah walber'a Ramallah ام اهلل رام اهلل والبيرة ر :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  712  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27379  12325 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Olive oil / dried tomatoes بندوره مجففه /زيت زيتون : من اجل 

هركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alreef leletithmar w altasweeq 
alzeraei mosahama khososya  

  Address: Ramallah walber'a Ramallah اهلل والبيرة رام اهلل  رام :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 
 

 (  713  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27380  12301 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115:   التاري

  In Respect of: Thyme / maftoul / Freekeh / honey عسل /فريكه /مفتو ل /زعتر : من اجل 

هركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alreef leletithmar w altasweeq 
alzeraei mosahama khososya  

  Address: Ramallah walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل  :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 
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 (  714  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27381  12301 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 31  31 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Almonds لوز : من اجل 

هركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alreef leletithmar w altasweeq 
alzeraei mosahama khososya  

  Address: Ramallah walber'a Ramallah هلل والبيرة رام اهلل رام ا :العنوان 

  Address for Services :  Ramallah walber'a Ramallah رام اهلل والبيرة رام اهلل : عنوان التبليغ 

 

 (  715  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27382  12301 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 41  41 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

عروض االفالم / تنظيم واقامة احلفالت املوسيقية : من اجل 
انتاج أفالم بخالف أفالم / إعداد أهرطة فيديو / السينمائية 

التصوير الفوتوغرافي / ستوديوهات سينمائية / الدعاية واعإعالن 
تنظيم / ن إنتاج برامج الراديو والتلفزيو/ إنتاج أفالم فيديو / 

 / تقدمي التقارير املصورة / حفالت 

In Respect of: Arranging and conducting of concerts, 
Cinema presentations, Editing (Videotape—), Film 
production, other than advertising films, Movie studios, 
Photography, Production (Videotape film—), Radio and 
television programmers (Production of—), Planning (Party —
) [entertainment], Photographic reporting.  

  In the name of: Mustafa Mohamad Mustafa ya'bah مصطفى محمد مصطفى يعاقبة : بأسم 

رام اهلل عمـارة الرويـا ل مقابـل مدرسـة ثانويـة رام اهلل  :العنوان 
 بق الثاني للبنني الطا

Address: Ramalla - emaret al Rwoyal moqabel madrset 
thanweet Ramallah lel Baneen al tabeq al Thany  

رام اهلل عمارة الرويا ل مقابل مدرسة ثانوية رام : عنوان التبليغ 
 اهلل للبنني الطابق الثاني 

Address for Services :  Ramalla - emaret al Rwoyal 
moqabel madrset thanweet Ramallah lel Baneen al tabeq 
al Thany  
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام مبعز ل عن العالمة 

   

 

 (  716  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27384  12304 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  

التطوير املساهمة اخلصوصية هركة رياده لالستثمار و: بأسم 
 احملدودة 

In the name of: shareket riyada lal istithmar wal tatweer 
almosahemah al khusoseyeh al mahdoudeh  

  Address: Ramallah, al bireh, share al irsal رام اهلل، البيرة، هارع االرسا ل  :العنوان 

   : Address for Services  2ا ل عمارة التايجر طالبيرة هارع االرس: عنوان التبليغ 

 

 (  717  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27385  12305 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

 ;In Respect of: Services for providing food and drink . االيواء املؤقت -خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 
temporary accommodation.  

هركة رياده لالستثمار والتطوير املساهمة اخلصوصية : بأسم 
 احملدودة 

In the name of: Shareket Riyada lal istithmar wal tatweer 
almosahemah al khusoseyeh al mahdoudeh  

  Address: Ramallah, Al bereh, Share Al Irsal رسا ل رام اهلل، البيرة، اال :العنوان 

   : Address for Services  2البيرة هارع االرسا ل عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 
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 (  718  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27386  12306 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 11/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: ebusiness and household and antigus ادارة االعما ل للمفروهات واالدوات املنزلية والتحف : من اجل 

 In the name of: shariket sidar lilmafroshat wl adawat هركة سيدار للمفروهات واالدوات املنزليه : بأسم 
almainzilia  

  Address: nablus rafedia street ع رفيديا الرئيسي هار-نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus rafedia street هارع رفيديا الرئيسي -نابلس: عنوان التبليغ 

 

 (  719  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27387  12302 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: children clothis مالبس اطفا ل : من اجل 

  In the name of: sharekat united llteqnyat althakeyh هركة يونايتد للتقنيات الذكية : بأسم 

  Address: jenin- alyanoom اليامون  -جنني  :العنوان 

  Address for Services :  jenin- alyanoom اليامون  -جنني : عنوان التبليغ 

 (  720  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27389  12305 :العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 44  44 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

خدمات العناية بصحة ,خدمات بيطريه, خدمات طبية: من اجل 
والبستنة ,وخدمات الزراعه , وجما ل الكائنات البشرية واحليوانات

 والغابات 

In Respect of: Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services.  

  In the name of: sameh awni aref thaher سامح عوني عارف ظاهر : بأسم 

  Address: nablus- sufian street dawani blding- floor 8 مجمع الدواني الطابق الثامن -هارع سفيان  -نابلس :العنوان 

مجمع الدواني الطابق -هارع سفيان  -نابلس: عنوان التبليغ 
 الثامن 

Address for Services :  nablus- sufian street dawani 
blding- floor 8  

 

 (  721  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27390  12351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 44  44 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

خدمات العناية بصحة ,خدمات بيطرية ,خدمات طبية : من اجل 
والبستنة ,وخدمات الزراعة ,وجما ل الكائنات البشرية واحليوانات 

 والغابات 

In Respect of: Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services.  

  In the name of: sameh awni aref thaher سامح عوني عارف ظاهر : بأسم 

  Address: nablus- sufian street dawani blding- floor 8 مجمع الدواني الطابق الثامن - هارع سفيان -نابلس :العنوان 

مجمع الدواني الطابق -هارع سفيان  -نابلس: عنوان التبليغ 
 الثامن 

Address for Services :  nablus- sufian street dawani 
blding- floor 8  

 

 (  722  )  
 

 

  Trade Mark No.: 27391  12351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

خالصات ,اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 
هالم , مطهوة, فواكه وخضروات محفوظة ومجففة, اللحم

الزيوت ,البيض واحلليب ,ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,(جلي)

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, meat extracts, 
fruit and vegetables preserved and dried, cooked, gel 
(clear), and jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk, 
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  .edible oils and fats to eat . لدهون الصاحلة لألكلوا

  In the name of: palgroup lel mawad al githa'ieah غذائية هركة با ل غروب للمواد ال: بأسم 

  Address: alkhaleel اخلليل  :العنوان 

   : Address for Services * : عنوان التبليغ 

 

 (  723  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27392  12351 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

واملياه املعدنية والغازية وغيرها ( هراب الشعير)البيرة : من اجل 
مشروبات مستخلصة من . من املشروبات غير الكحولية

هراب ومستحضرات أخرى لعمل . الفواكه وعصائر الفواكه
 . املشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beveages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.  

  In the name of: palgroup lel mawad al githa'ieah هركة با ل غروب للمواد الغذائية : بأسم 

  Address: alkhaleel اخلليل  :العنوان 

   : Address for Services * : عنوان التبليغ 

 

 (  724  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27393  12353 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: JUICE عصير : من اجل 
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 In the name of: Sharekat alganem letejara alameh هركة اجلامن للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahemeh kososeeyeh  

 Address: TULKAREM BINAYAT MAHMOUD JANEM طولكرم بناية محمود جامن  :العنوان 
BULDING ALAWDAHI STREET  

 Address for Services :  TULKAREM BINAYAT MAHMOUD طولكرم بناية محمود جامن : عنوان التبليغ 
JANEM BULDING ALAWDAHI STREET  

 

 (  725  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27394  12354 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Biscuit بسكويت : من اجل 

 In the name of: Sharekat alganem letejara alameh هركة اجلامن للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahemeh kososeeyeh  

 Address: TULKAREM BINAYAT MAHMOUD JANEM طولكرم بناية محمود جامن  :العنوان 
BULDING ALAWDAHI STREET  

 Address for Services :  TULKAREM BINAYAT MAHMOUD طولكرم بناية محمود جامن : عنوان التبليغ 
JANEM BULDING ALAWDAHI STREET  

 

 (  726  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27395  12355 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: SWEET حلويات : من اجل 
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 In the name of: Sharekat alganem letejara alameh هركة اجلامن للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
mosahemeh kososeeyeh  

 Address: TULKAREM BINAYAT MAHMOUD JANEM طولكرم بناية محمود جامن  :العنوان 
BULDING ALAWDAHI STREET  

 Address for Services :  TULKAREM BINAYAT MAHMOUD طولكرم بناية محمود جامن : عنوان التبليغ 
JANEM BULDING ALAWDAHI STREET  

 

 (  727  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27396  12356 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: RESERVED VEGETABLES خضروات محفوظة : من اجل 

 In the name of: Sharekat alganem letejara alameh ة العامة مساهمة خصوصية هركة اجلامن للتجار: بأسم 
mosahemeh kososeeyeh  

 Address: TULKAREM BINAYAT MAHMOUD JANEM طولكرم بناية محمود جامن  :العنوان 
BULDING ALAWDAHI STREET  

 Address for Services :  TULKAREM BINAYAT MAHMOUD طولكرم بناية محمود جامن : عنوان التبليغ 
JANEM BULDING ALAWDAHI STREET  

 

 (  728  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27397  12352 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Biscuit بسكويت : من اجل 
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 In the name of: Sharekat alganem letejara alameh للتجارة العامة مساهمة خصوصية  هركة اجلامن: بأسم 
mosahemeh kososeeyeh  

 Address: TULKAREM BINAYAT MAHMOUD JANEM طولكرم بناية محمود جامن  :العنوان 
BULDING ALAWDAHI STREET  

 Address for Services :  TULKAREM BINAYAT MAHMOUD طولكرم بناية محمود جامن : عنوان التبليغ 
JANEM BULDING ALAWDAHI STREET  

 

 (  729  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27400  12411 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 6  6 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: door locks اقفا ل ابواب : من اجل 

  In the name of: samer maher hasan herbawi سامر ماهر حسن حرباوي : بأسم 

  Address: alkhalil nimra اخلليل منرة  :العنوان 

   : Address for Services  1555554615اخلليل عمارة برهان اجلعبري : عنوان التبليغ 

 

 (  730  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27403  12413 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

  In Respect of: Clothing, footwear, headgear املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 
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  In the name of: shadi abdallah mahmoud arman هادي عبدهلل محمود عرمان : بأسم 

  Address: nablus لس ناب :العنوان 

  Address for Services :  nablus نابلس : عنوان التبليغ 

 (  731  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27404  12414 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

 ,In Respect of: vehicles; apparatus for locomotion by land او املائي اجهزة النقل البري او اجلوي ;املركبات : من اجل 
air or water  

  In the name of: piaggio&c.s.p.a هركة بياجيو وسي املساهمة احملدودة : بأسم 

 Address: Piaggio & C.s.p.a - sede legale: viale rinaldo ايطاليا ( PI)بونتي ديرا  56115, 15فيالي رينالدو بياجيو  :العنوان 
piaggio 25, 56025 pontedera (PI) Italy R.E.A. Pisa 134077 - 
capitale sociale euro 207.613.944,37 i.v.- Reg. imprese 
Pisa e codice fiscale 04773200011- Direzione e 
coordinamento IMMSI S.p.A  

ع الرئيس محمود هار/عمارة مصلح / نابلس: عنوان التبليغ 
 فلسطني / نابلس / وادي التفاح/ عباس 

Address for Services :   

 

 (  732  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27405  12415 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

 ,In Respect of: vehicles; apparatus for locomotion by land او املائي اجهزة النقل البري او اجلوي ;املركبات : من اجل 
air or water  
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  In the name of: piaggio&c.s.p.a هركة بياجيو وسي املساهمة احملدودة : بأسم 

 Address: Piaggio & C.s.p.a - sede legale: viale rinaldo ايطاليا ( PI)بونتي ديرا  56115, 15فيالي رينالدو بياجيو  :العنوان 
piaggio 25, 56025 pontedera (PI) Italy R.E.A. Pisa 134077 - 
capitale sociale euro 207.613.944,37 i.v.- Reg. imprese 
Pisa e codice fiscale 04773200011- Direzione e 
coordinamento IMMSI S.p.A  

ع الرئيس محمود هار/عمارة مصلح / نابلس: عنوان التبليغ 
 فلسطني / نابلس / وادي التفاح/ عباس 

Address for Services :   

 

 (  733  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27406  12416 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  11 :في الصنف 

  Date: 12/08/2015  11/10/1115: التاري  

 ,In Respect of: vehicles; apparatus for locomotion by land او املائي اجهزة النقل البري او اجلوي ; املركبات: من اجل 
air or water  

  In the name of: piaggio&c.s.p.a هركة بياجيو وسي املساهمة احملدودة : بأسم 

 Address: Piaggio & C.s.p.a - sede legale: viale rinaldo ايطاليا ( PI)بونتي ديرا  56115, 15فيالي رينالدو بياجيو  :العنوان 
piaggio 25, 56025 pontedera (PI) Italy R.E.A. Pisa 134077 - 
capitale sociale euro 207.613.944,37 i.v.- Reg. imprese 
Pisa e codice fiscale 04773200011- Direzione e 
coordinamento IMMSI S.p.A  

ع الرئيس محمود هار/عمارة مصلح / نابلس: عنوان التبليغ 
 فلسطني / نابلس / وادي التفاح/ عباس 

Address for Services :   

 

 (  734  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27407  12412 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 
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  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

  In Respect of: clothing headwear and footwear املالبس،أغطية الرأس و لباس القدم : من اجل 

  In the name of: Columbia Sportswear Company . هركة كولومبيا لأللبسة الرياضية: بأسم 

، 52115هارع سـاينس بـارو، بورتلنـد، أوريغـون  14325 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية، 

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland Oregon 
97229, U.S.A  

   : Address for Services  260فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 

 

 (  735  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27408  12410 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25  15 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

  In Respect of: clothing headwear and footwear املالبس،أغطية الرأس و لباس القدم : من اجل 

  In the name of: Columbia Sportswear Company . هركة كولومبيا لأللبسة الرياضية: بأسم 

، 52115هارع سـاينس بـارو، بورتلنـد، أوريغـون  14325 :العنوان 
 الواليات املتحدة األمريكية، 

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland Oregon 
97229, U.S.A  

   : Address for Services  260فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 

 

 (  736  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27409  12415 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

بطاريات أنود، االت الرد على املكاملات الهاتفية، بطاريات : من اجل 
كهربائية، اطواق للهواتف النقالة، وحدات معاجلة مركزية، 
ملفات كهرومغناطيسية، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف 
، النقالة، بطاريات غلفانية، أجهزة إتصا ل داخلي، هواتف محمولة
أجهزة رادار، اجهزة نداء السلكي، اسالو تلغراف،تلغرافات، أجهزة 
هاتف، سماعات هاتف، ميكرونات هواتف، اسالو هواتف، هواتف 

In Respect of: Anode batteries, answering 
machines,batteries, electric, cell phone straps, central 
processing units (processors), coils (electromagnetic), 
download ring tones for mobile phones, galvanic cell, 
intercommunication apparatus, portable telephones,radar 
apparatus, radio pagers, telegraph wires, telegraphs 
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 ,telephone apparatus, telephone receivers ,(apparatus) . محمولة، هواتف فيديو
telephone transmitters, telephone wires, telephone 
(portable),video telephones, walkies- talkies.  

هركة سل افنيو لألجهزة اخللوية املساهمة اخلصوصية : بأسم 
 احملدودة 

In the name of: Al-Shareka Cell Avenue Llajhiza Al-
khalwia Al-Mosahemah Al-Khososeyah Al-Mahdooda  

  Address: Attorney Rasem Kamal P.O. Box 1591- Ramallah رام اهلل  1551. ب.احملامي راسم كما ل ص :العنوان 

مقابل مديرية  –عمارة اجلرمق  -كما ل ومشاركوه: عنوان التبليغ 
 البيرة  -الشرفة  -التربية والتعليم 

Address for Services :   

 

 (  737  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27410  12411 :ة رقم العالمة التجاري

  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

  In Respect of: Pharmaceutical products and preparations املستحضرات واملنتجات الصيدالنية : من اجل 

 In the name of: Alimera Sciences, Inc. (Corporation of ( هركة من ديالوير)انك , اليميرا ساينسيز: بأسم 
Delaware)  

جورجيـا , الفاريتـا, 151سـويت , ويندوارد باركويه 6111 :العنوان 
 الواليات املتحدة االمريكية , 31115

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia 30005, U.S.A.  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  738  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27411  12411 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

مستخدمة في منتجات ( دارات متكاملة)رقائق : من اجل 
لوحات دارات , الدارات املتكاملة, الرقائق االلكترونية ,االتصا ل
 دارات مطبوعة , مطبوعة

In Respect of: Chips (integrated circuits) used for 
communication products; electronic chips; integrated 
circuits; printed circuit boards; printed circuits  
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  .In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD . ا ل تي دي, .كو هواوي تيكنولوجيز: بأسم 

ا ل تـي . ادمنيستريشن بيلدينغ هاواي تيكنولـوجيز كـو :العنوان 
 الصني , هينزهني, لونغانغ ديستريكت, بانتيان. دي

Address: Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  739  )  
 

 
 

  Trade Mark No.: 27412  12411 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

مستخدمة في منتجات ( دارات متكاملة)ق رقائ: من اجل 
لوحات دارات , الدارات املتكاملة, الرقائق االلكترونية, االتصا ل
 دارات مطبوعة , مطبوعة

In Respect of: Chips (integrated circuits) used for 
communication products; electronic chips; integrated 
circuits; printed circuit boards; printed circuits  

  .In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD . ا ل تي دي, .هواوي تيكنولوجيز كو: بأسم 

ا ل تـي . ادمنيستريشن بيلدينغ هاواي تيكنولـوجيز كـو :العنوان 
 الصني , هينزهني, لونغانغ ديستريكت, بانتيان. دي

Address: Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  740  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27413  12413 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 9  5 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115 :التاري  

مستخدمة في منتجات ( دارات متكاملة)رقائق : من اجل 
لوحات دارات , الدارات املتكاملة, الرقائق االلكترونية, االتصا ل
 دارات مطبوعة , مطبوعة

In Respect of: Chips (integrated circuits) used for 
communication products; electronic chips; integrated 
circuits; printed circuit boards; printed circuits  
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  .In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD . ا ل تي دي, .هواوي تيكنولوجيز كو: بأسم 

ا ل تـي . ادمنيستريشن بيلدينغ هاواي تيكنولـوجيز كـو :العنوان 
  الصني, هينزهني, لونغانغ ديستريكت, بانتيان. دي

Address: Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  741  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27414  12414 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34  34 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

, تبغ التدخني، تبغ الغليون, التبغ املصنع او غير املصنع: من اجل 
السجائر، , التبغ امللفوف يدويا، التبغ املمضوغ، تبغ صنوص

السيجار، السيجاريليوس، تبغ السعوط، , السجائر االلكترونية
، ورق السجائر، انابيب 34ات املدخنني الداخلة في الصنف ادو

 السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, 
cigarette tubes and matches  

  .In the name of: JAPAN TOBACCO INC . جابان توباكو انك: بأسم 

  Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan اليابان , طوكيو , كو -ميناتو, تورانومون  1-1-1 :العنوان 

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  742  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27415  12415 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 32  31 :في الصنف 

  Date: 13/08/2015  13/10/1115: التاري  

مياه , مياه النبع, (مشروبات)املياه املعدنية , البيرة: من اجل 
عصائر , مشروبات وعصائر الفواكه, مياه الصودا, الطاولة

مركزات العصائر و مساحيق العصائر , (مشروبات)اخلضروات 

In Respect of: Beers; mineral water [beverages], spring 
water; table water; soda water; fruit drinks and juices; 
vegetable juices [beverages]; concentrates syrups or 
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املشروبات , املشروبات اخلفيفة, لتحضير مشروبات الفواكه
 ( غير كحولية)مشروبات الطاقة , الكحولية اخلفيفة

powders used in the preparation of fruit drinks; soft 
drinks, alcoholic soft drinks; energy drinks (non-
alcoholic)  

سيرماغروب اسيسيك ساني في تيكاريت انونيم : بأسم 
 هيركيتي 

In the name of: SIRMAGRUP ICECEK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

, فيدات غونيو ل كاديسـي, كوسوكباكالكوي مهاليسي :العنوان 
 -تاهيهير ا 11:ببلوو كي/بويوخانلي بالزا بي, 3:نو, ديفني سوكاو

 تركيا  -اسطنبو ل 

Address: Kucukbakkalkoy Mahallesi, Vedat Gunyol 
Caddesi, Defne Sokak, No:3, Buyukhanli Plaza B/Blok 
K:11 ATASEHIR - ISTANBUL - TURKEY  

   : AGIP - TMP Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh  Address for Services: عنوان التبليغ 

 

 (  743  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27422  12411 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29  15 :في الصنف 

  Date: 09/08/2015  15/10/1115: التاري  

خالصات ,اللحوم واألسماو وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 
هالم , مطهوة, فواكه وخضروات محفوظة ومجففة, اللحم

الزيوت ,البيض واحلليب ,السكرومربيات وفواكه مطبوخة ب,(جلي)
 . والدهون الصاحلة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, meat extracts, 
fruit and vegetables preserved and dried, cooked, gel 
(clear), and jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk, 
edible oils and fats to eat.  

  In the name of: palgroup lel mawad al githa'ieah هركة با ل غروب للمواد الغذائية : بأسم 

  Address: alkhaleel اخلليل  :العنوان 

   : Address for Services * : عنوان التبليغ 

 

   (244  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27423  12413 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  31 :في الصنف 

  Date: 14/08/2015  14/10/1115: التاري  
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القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية . 31: من اجل 
واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلوج والسكر والعسل 

ملح الطعام واخلرد ل والعسل األسود واخلميرة ومسحوق اخلبز و
 واخلل والصلصات والتوابل واجلليد 

In Respect of: 30. Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.  

  In the name of: kamal Nafez MUHMUD judeh كما ل نافز محمد جوده : بأسم 

 Address: for Service rafat - Sal feet- Palestine-Baldt rafat بلدة رافات الشارع الرئيسي هارع دار ابو نافز  :العنوان 
alshara al garbi sharea dar abo nafez a mobile 
0597939675 Tel -09-2995662 fax-092990309 mobile 
0597939675 0597939675  

 -Address for Services :  for Service rafat - Sal feet بلدة رافات الشارع الرئيسي هارع دار ابو نافز : عنوان التبليغ 
Palestine-Baldt rafat alshara al garbi sharea dar abo 
nafez a mobile 0597939675 Tel -09-2995662 fax-
092990309 mobile 0597939675 0597939675  

 

 (  745  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27424  12414 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 14/08/2015  14/10/1115: التاري  

التبييض وغيرها من املواد الغسيل والتنظيف . 3 :من اجل 
والتلميع واجلل  والصابون والعطور والزيوت العطرية 
 ومستحضرات التجميل ومستحضرات الشعر ومعاجني األسنان 

In Respect of: 3. Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

  In the name of: kamal Nafez MUHMUD judeh كما ل نافز محمد جوده : بأسم 

 Address: for Service rafat - Sal feet- Palestine-Baldt rafat بلدة رافات الشارع الرئيسي هارع دار ابو نافز  :العنوان 
alshara al garbi sharea dar abo nafez a mobile 
0597939675 Tel -09-2995662 fax-092990309 mobile 
0597939675 0597939675  

 -Address for Services :  for Service rafat - Sal feet بلدة رافات الشارع الرئيسي هارع دار ابو نافز : عنوان التبليغ 
Palestine-Baldt rafat alshara al garbi sharea dar abo 
nafez a mobile 0597939675 Tel -09-2995662 fax-
092990309 mobile 0597939675 0597939675  
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 (  746  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27425  12415 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  43 :في الصنف 

  Date: 16/08/2015  16/10/1115: التاري  

  . In Respect of: Services for providing food and drink . خدمات توفير االطعمة واملشروبات: من اجل 

  In the name of: basel mohamad hosam ata qareah باسل محمد حسام عطا قرش : بأسم 

  Address: nablus -hawarah حوارة -نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus -hawarah حوارة -نابلس: نوان التبليغ ع

 

 (  747  )  
 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27426  12416 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 35  35 :في الصنف 

  Date: 16/08/2015  16/10/1115: التاري  

ل النشاط الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعما ل وتفعي: من اجل 
 املكتبي بيع احللويات 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: basel mohamad hosam ata qareah باسل محمد حسام عطا قرش : بأسم 

  Address: nablus -hawarah حوارة -نابلس :العنوان 

  Address for Services :  nablus -hawarah حوارة -نابلس: وان التبليغ عن
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28/2/2015-11/10/2015 

1115اهعارات جتديد 14للنشرة   
 

 رقم مسلسل رقم الطلب التاري  عنوان الطلب املالك

  .1 2856 22/09/2004 صورة اربعة خرفان هركة ناصر للغز ل والنسيج م خ م
  .1  1180  03/04/2001  ناو  جابان توباكو انك
  .3  1182  03/04/2001  سالم  جابان توباكو انك

  .4  1190  12/04/2001  روش  أف هوفمان ال روش آ جي
  .5  1209  03/06/2001  فانتيج  جابان توباكو انك

  .6  248  04/05/2001  هيديج & بنسون  تدليم( أوفرسيزس)بينسون آند هيدجيز 
  .2  2593  03/01/2001  ريد -او -تومات   ماكهتيشهم تشيميكا ل وركس مليتيد
  .0  2623  01/03/2001  ايديجان  اجان كيميكا ل مانيوفاكتوريز ليمتد
  .5  2625  01/03/2001  مانيبجان  اجان كيميكا ل مانيوفاكتوريز ليمتد

  .11  2727  26/03/2001  نسكافيه  آ.ة اسسوسيتيه دي برودوي نستل
  .11  2728  26/03/2001  نسكافيه  سوسيتي ديس برودويتس نيستلي اس ايه

  .11  2729  26/03/2001  الكي استريك  ,.أي أن سي( براندس)بريتش اميريكان توباكو
  .13  2730  26/03/2001  صورة  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو 

  .14  2767  08/05/2001  صورة  بل كومبنيغام& ذا بروكتر
  .15  2768  08/05/2001  اجنارو  ا ل.ار.اميانيويل انغارو ايطاليا اس
  .16  2776  29/05/2001  جولد اليف  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو 

بيست فوود باللغه   كونوبكو ، اي ان سي
  .12  2783  29/05/2001  العبريه

  .10  2784  29/05/2001  بيست فودز  كونوبكو ، اي ان سي
  .15  2785  29/05/2001  بيس فودز  كونوبكو ، اي ان سي
  .11  2786  29/05/2001  بست فودز  كونوبكو ، اي ان سي
  .11  2789  29/05/2001  بست فودز  كونوبكو ، اي ان سي
  .11  2790  29/05/2001  بست فودز  كونوبكو ، اي ان سي

لصناعية هركة القصراوي التجارية ا
  .13  2796  31/05/2001  هالو باربي  املساهمة اخلصوصية احملدودة
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هركة القصراوي التجارية الصناعية 
  .14  2797  31/05/2001  ساندي بل  املساهمة اخلصوصية احملدودة

هركة القصراوي التجارية الصناعية 
  .15  2798  31/05/2001  سندباد  املساهمة اخلصوصية احملدودة

  .16  2800  05/06/2001  سيفتي  ريكو دومو كواوبيرتيه بي ايهفريزالند ف
  .12  2803  08/06/2001  بامبرز  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني
  .10  2804  08/06/2001  برينجلز  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني
  .15  2805  08/06/2001  هيد اند هولدرز  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  .31  2807  08/06/2001  بيبتو بيسمو ل  بل كومبانيذا بروكتر آند جام
  .31  2808  08/06/2001  كريست  ذا بروكتر آند جامبل كومباني
  .31  2809  08/06/2001  اتتيندس  بيبر باو يوروب جي ام بي اتش

  .33  688  02/04/2001  بوظة االرز  هركة مصنع بوظة االرز
  .34  14676  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .35  14677  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .36  14678  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .32  14679  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .30  14680  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .35  14682  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .41  14683  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .41  14684  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .41  14685  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .43  14686  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك
  .44  14687  14/07/2009  كات مع رسمة  .كاتربيالر انك

  .45  14688  14/07/2009  كات مع رسمة  .يالر انككاترب
  .46  14696  23/11/2009  هال هيبس  سمير إبراهيم محمد أبوعالن

  .42  14705  14/07/2009  ماغنا مع رسمة  .جابان توباكو انك
  .40  14706  29/09/2010  هارمان  انكوربوريتد, هارمان انترناهيونا ل انداستريز

  .45  14707  21/07/2009  كيدسكو  كيدسكو مليتد
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  .51  14708  21/07/2009  كيدسكو  كيدسكو مليتد
  .51  14709  21/07/2009  كيدسكو  كيدسكو مليتد

الشركة الوطنية للمأكوالت املساهمة 
  .51  14717  05/08/2010  ترويقه  اخلصوصية احملدودة

  .53  14726  01/06/2010  سانيتا ل  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .54  14727  01/06/2010  سانيتا ل  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت

  .55  2820  08/06/2001  ايه سي اي  ثو بروكتر اند غامبل كومباني،
  .56  2821  08/06/2001  جون بالير جولد لييف  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو 

هركة القصراوي التجارية الصناعية 
  .52  2822  16/06/2001  كراتيه  صوصية احملدودةاملساهمة اخل

هركة القصراوي التجارية الصناعية 
  .50  2823  16/06/2001  سالحف النينجا  املساهمة اخلصوصية احملدودة

هركة القصراوي التجارية الصناعية 
  .55  2824  16/06/2001  جامبو  املساهمة اخلصوصية احملدودة

  .61  3133  18/12/2001  هيدان  متدتيفا فارماسيوتيكا ل اندستريز لي
  .61  14728  01/06/2010  سانيتا ل  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .61  14729  06/10/2011  سانيتا ل  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .63  14730  01/06/2010  سانيتا ل  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .64  14732  01/06/2010  سانيتا ل افري دي  .توباكو اوف كندا انك & تكواليتي سيجاري

  .65  14733  01/06/2010  سانيتا ل افري دي  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .66  14734  01/06/2010  سانيتا ل افري دي  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .62  14735  01/06/2010  سانيتا ل الترا  .كتوباكو اوف كندا ان & كواليتي سيجاريت
  .60  14736  01/06/2010  سانيتا ل الترا  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .65  14737  01/06/2010  سانيتا ل الترا  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .21  14739  01/06/2010  سانيتا ل ماكسي  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .21  14740  01/06/2010  سانيتا ل ماكسي  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت

  .21  14742  12/08/2009  باريل بليند  .اينك( براندز)بريتيش اميريكان توباكو 
نيو جيرسي ) جونسون اند جونسون 

  .23  14743  29/07/2009  امرسا  (كوربوريشن

ء والتجارة هركة القطب الهغا ل الكهربا   .24  14752  07/06/2010  سبارو
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  م -العامة م 

  .25  14757  29/07/2009  3أس ثري رقم   ( ديلوار كوربوراهن) ديبوي، انك
  .26  14759  21/07/2009  لزيزة أو لذيذيذة  هركة محالت العجاوي التجارية

 -( بي اند دبليو)بو ل مو ل   .اينك( براندز)بريتيش اميريكان توباكو 
  .22  14762  12/08/2009  صورة

  .20  14769  27/07/2009  متر آرت  هركة طيبات االمارات
  .25  14772  22/07/2009  فيل فري  هركة جروان لالستيراد والتصدير

  .01  14773  15/07/2009  مارليتو  هكيب يعيش( محمد مروان )هكيب 
  .01  14775  15/07/2009  مارليتو  هكيب يعيش( محمد مروان )هكيب 

  .01  14778  14/07/2009  تازر مع رسمة  .ب.م.ركة تاّزر شه
  .03  14779  01/07/2009  كاند ل  عمر أحمد حامد جعبري
  .04  14780  07/07/2009  األسرة مع الرسم  الشركة املتحدة للسكر

  .05  14781  08/11/2010  روما  الشركة احلديثة لصناعة املرطبات
  .06  14782  14/07/2009  خليجي مع رسمة  سامر أديب ديروان

  .02  14784  14/07/2009  روتوبا ل مع رسمة  هركة رتو با ل الصناعية التجارية
  .00  14788  13/08/2009  صورة بدون كلمات -فوغ   مليتد( أوفرسيز)سيغارت كومباني -أميريكان

  .05  14789  21/07/2009  إينوفاكتانت  كيه جي أي أي. هينكل أي جي اند كو
  .51  14790  21/07/2009  إينوفاكتانت  كيه جي أي أي. د كوهينكل أي جي ان

هركة سي اند زد للتجارة واالستيراد العادية 
  .51  14791  05/07/2009  سي اند ذيد  العامة

  .51  14792  02/11/2009  بروت االسكا  يونيليفر بي ا ل سي
  .53  14798  22/10/2009  خنفر  هركة مجمع سيلة الظهر التجاري

ب الهغا ل الكهرباء والتجارة هركة القط
  .54  14809  07/06/2010  سبارو  م -العامة م 

هركة هلهوب الصناعية التجارية العادية 
  .55  14886  27/07/2009  هلهوب  العامة

هركة هلهوب الصناعية التجارية العادية 
  .56  14887  27/07/2009  هلهوب  العامة

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 
 االعالمية املساهمة اخلصوصيةللخدمات 
  احملدودة

  14888  19/08/2009  رسمه & الوجه االخر
52.  
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الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 
 للخدمات االعالمية املساهمة اخلصوصية

  احملدودة
  14889  19/08/2009  رسمه & الوجه االخر

50.  

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 
 مة اخلصوصيةللخدمات االعالمية املساه

  احملدودة
  14890  19/08/2009  رسمه& الوجه االخر

55.  

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 
 للخدمات االعالمية املساهمة اخلصوصية

  احملدودة
  14891  19/08/2009  رسمه& الوجه االخر

111.  

  .111  14900  03/08/2009  فن & ادمز ماركتنج  هركة ادمز للتسويق والترفيه
  .111  14901  03/08/2009  هابي الند  مز للتسويق والترفيههركة اد

  .113  14902  14/07/2009  ايزر ستيرو مع رسمة  هركة السخي للتجارة العامة احملدودة
  .114 26612 17/10/2007 بابا جوي م.خ. هركة األصدقاء لالستيراد والتسويق م 
  .115 11162 12/11/1112 باب جوي م.خ. هركة األصدقاء لالستيراد والتسويق م 

  .116  14909  14/07/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش
  .112  14910  28/09/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش
  .110  14911  14/07/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش
  .115  14912  14/07/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش
  .111  14913  14/07/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش
  .111  14914  14/07/2009  رد بو ل مع رسمة ثيران  رد بو ل جي ام بي اتش

هركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي 
  .111  14915  06/10/2009  أسامينا  م.خ.م

هركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي 
  .113  14916  06/10/2009  أسامينا  م.خ.م

  .114  14918  03/08/2009  اللبان  هركة اجلبان للمواد الغذائية
  .115  14919  03/08/2009  اجلبان  هركة اجلبان للمواد الغذائية

  .116  14922  13/08/2009  بودا  ، هركة من كاليفورنيا.صن لي، اينك

بالتينيوم ريكوردس مع   (.م.م.منطقة حرة ذ)هركة ام بي سي أي بي 
  .112  14930  14/07/2009  رسمة

بالتينيوم ريكوردس مع   (.م.م.منطقة حرة ذ)هركة ام بي سي أي بي 
  .110  14932  14/07/2009  رسمة

بالتينيوم ريكوردس مع   (.م.م.منطقة حرة ذ)هركة ام بي سي أي بي 
  .115  14933  14/07/2009  سمةر
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بالتينيوم ريكوردس مع   (.م.م.منطقة حرة ذ)هركة ام بي سي أي بي 
  .111  14934  14/07/2009  رسمة

  .111  14935  12/08/2009  إيفمير  مليتد( أوفرسيز)سيغارت كومباني -أميريكان
  .111  14936  13/08/2009  تيراس او سوالي  مليتد( أوفرسيز)سيغارت كومباني -أميريكان
  .113  14937  13/08/2009  دينيه اون فيل  مليتد( أوفرسيز)سيغارت كومباني -أميريكان

  .114  14940  02/07/2009  اي بي اتش  مؤسسة العتبة للتجارة والنوفوتيه
مؤسسة ههم ملستحضرات التجميل من 

  .115  14948  14/07/2009  نيروز  االعشاب الطبيعية

مؤسسة ههم ملستحضرات التجميل من 
  .116  14949  29/09/2010  هجرة الدر  االعشاب الطبيعية

  .112  14958  30/07/2009  جراند فلكس  هركة نصكو لصناعة الفرهات والزمبركات
  .110  14961  13/08/2009  صورة -دانهل   دانهل توباكو اوف لندن مليتد

هركة سوبر منر الصناعية االستثمارية 
  .115  14966  04/01/2010  اس دور  العادية العامة

هركة سوبر منر الصناعية االستثمارية 
  .131  14967  04/01/2010  اس ان  العادية العامة

  .131  14968  30/07/2009  مون  هركة نصكو لصناعة الفرهات والزمبركات
هركة احلاج عمر الشخشير واوالدة للتجارة 

  .131  14969  12/08/2009  ناهونا ل موتورز. س   والصناعة

  .133  14971  08/11/2010  اوركيدة  س.اج في ديترجان سناي اهركة كوجوو باي ي
هركة تراو لصناعة االحذية املساهمة 

  .134  14972  12/07/2009  تراو  اخلصوصية احملدودة

  .135  14976  12/08/2009  جاردان سو ال نيج  مليتد( أوفرسيز)سيغارت كومباني -أميريكان

مع الريان لإلستثمار   .م.م.الريان لإلستثمار ش
  .136  14978  16/06/2010  رسمة

, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو
  .132  14983  14/07/2009  فوستر  .ا ل تي دي

, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو
  .130  14984  14/07/2009  فوستر  .ا ل تي دي

  .135  14985  01/06/2010  اجنيلينا  بيرتراند ريستوريشن
  .141  14986  01/06/2010  اجنيلينا  ستوريشنبيرتراند ري

  .141  14987  01/06/2010  اجنيلينا مع رسمة  بيرتراند ريستوريشن
  .141  14988  01/06/2010  اجنيلينا مع رسمة  بيرتراند ريستوريشن
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  .143  14989  14/07/2009  موا ل  مؤسسة عصام عكاوي التجارية
هركة را ل التجارية االستثمارية املساهمة 

  .144  14996  22/06/2010  جاكور  العادية العامة-صية اخلصو

الشركة االردنية السعودية لتجارة 
  .145  15004  16/07/2009  سمارت باي  االلكترونيات

  .146  15005  16/07/2009  سمارت باي  الشركة االردنية السعودية لتجارة االكترونيات
  .142  15016  27/07/2009  ريشي  عميد محمد أبو بكر

مع رسمة باالزرق  1غو   .توباكو اوف كندا انك & ي سيجاريتكواليت
  .140  15017  15/07/2009  واالخضر

مع رسمة باالزرق  1غو   .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .145  15018  15/07/2009  واالبيض

مع رسمة باالحمر  1غو   .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .151  15019  15/07/2009  واالبيض

جنتل مع رسمة  1غو   .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .151  15020  15/07/2009  باالزرق والبرتقالي

كومفورت غريب مع  1غو   .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .151  15021  15/07/2009  رسمة باالحمر واالبيض

تريتانيوم مع رسمة  3 غو  .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .153  15022  15/07/2009  بالالزرق

بريستني مع رسمة  3غو   .توباكو اوف كندا انك & كواليتي سيجاريت
  .154  15023  15/07/2009  بالالحمر

  .155  15024  21/06/2010  مستر مب مب  هركة وايتروز للصناعات الغذائية املساهمة
  .156  15026  12/07/2009  طيور اجلنة  ةهركة وايتروز للصناعات الغذائية املساهم

رسم جملموعة دوائر بشكل   (هركة ذات مسئولية محدودة)تطوير دبي 
  .152  15027  17/08/2009  خاص

رسم جملموعة دوائر بشكل   (هركة ذات مسئولية محدودة)تطوير دبي 
  .150  15028  17/08/2009  خاص

دوائر بشكل  رسم جملموعة  (هركة ذات مسئولية محدودة)تطوير دبي 
  .155  15029  17/08/2009  خاص

رسم جملموعة دوائر بشكل   (هركة ذات مسئولية محدودة)تطوير دبي 
  .161  15030  17/08/2009  خاص

  .161  15038  15/07/2009  ايسر  لصناعة املرطبات الشركة احلديثة
  .161  15040  15/07/2009  باجة مع رسمة  مؤسسة باجة للتجارة
  .163  15068  13/08/2009  سراوند  مليتد( براندز)باكو بريتيش أميريكان تو
  .164  15077  02/07/2009  العدالة  عماد محمد حمادة
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هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 الهندسية وااللكترونية والثقيلة املساهمة

  العامة احملدودة
  15080  16/07/2009  أكما جو بيوند

165.  

هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 هندسية وااللكترونية والثقيلة املساهمةال

  العامة احملدودة
  15081  16/07/2009  أكما جو بيوند

166.  

هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 الهندسية وااللكترونية والثقيلة املساهمة

  العامة احملدودة
  15082  16/07/2009  أكما

162.  

هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 ونية والثقيلة املساهمةالهندسية وااللكتر

  العامة احملدودة
  15083  16/07/2009  أكما

160.  

هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 الهندسية وااللكترونية والثقيلة املساهمة

  العامة احملدودة
  15084  16/07/2009  أكما

165.  

هركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
 الهندسية وااللكترونية والثقيلة املساهمة

  لعامة احملدودةا
  15085  15/07/2009  أكما

121.  

  .121  15090  13/07/2009  ريادة سي أتش أف  مؤسسة سي أتش أف الدولية
  .121  15097  13/08/2009  إمييونيك  نوتريشيا. في.ان
  .123  15098  13/08/2009  إمييونيك  نوتريشيا. في.ان
  .124  15099  13/08/2009  إمييونيك  نوتريشيا. في.ان
  .125  15100  13/08/2009  إمييونيك  نوتريشيا .في.ان

  .126  15102  15/09/2009  الترا  اهرف سليمان امني ابو منشار
  .122  15134  12/07/2009  دي سي  يوسف محمود محمد نصار

  .120  15136  13/10/2009  ديسكفري  م.خ.هركة فوكس للمالبس واالحذية م
  .125  15137  13/10/2009  فوكس  م.خ.هركة فوكس للمالبس واالحذية م
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 #  60# العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها 

رقم 
  العالمة

  املالك اجلديد  املالك االصلى  تاري  سند التحويل

  .بي ا ل ار اي بي هولدينغز، ا ل ا ل سي  بوالريود كوربوريشن  10/08/2015  460

  .جي اس هولدينغز كورب  ا ل جي كورب  03/06/2015  2684

  .جي اس هولدينغز كورب  ا ل جي كورب  03/06/2015  2685

  .جي اس هولدينغز كورب  ا ل جي كورب  03/06/2015  2686

  اريديوم ستاليت ا ل ا ل سي  اريديوم آي بي أ ل أ ل سي  12/08/2015  2777

  كونوبكو، انك  انك, سي بي سي انترناهونا ل   29/06/2015  2794

زالند فريكو دومو كواوبيرتيه بي فري  04/05/2015  2800
  ايه

  .فريزالند براندز بي في

  ا ل.ار.ايه.ذا سينغر كومباني ليمتد اس  ذي سنغر كومباني ليمتد  05/10/2015  5810

  اريديوم ستاليت ا ل ا ل سي  اريديوم آي بي أ ل أ ل سي  12/08/2015  6714

ان . ا ل. ار . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7314
  .يكويدازيونيل

  .ا ل.ار.ديادورا سبورت اس

ان . ا ل. ار . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7315
  .ليكويدازيوني

  .ا ل.ار.ديادورا سبورت اس

ان . ا ل. ار . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7316
  .ليكويدازيوني

  .ا ل.ار.ديادورا سبورت اس

  .في.برو دايري انترناهيونا ل بي  . في. ان فوينيكس داياري كاريبه   26/04/2015  7925

  .ايه.براكو سوسيه اس  ايه. بي . براكو اس   25/06/2015  7944

  زويتيس سيرفيسيز ا ل ا ل سي  زويتيس دبليو أ ل أ ل سي  05/10/2015  8277

  زويتيس سيرفيسيز ا ل ا ل سي  زويتيس دبليو أ ل أ ل سي  05/10/2015  8508

  .في.برو دايري انترناهيونا ل بي  . في. فوينيكس داياري كاريبه ان   26/04/2015  9788

  زويتيس سيرفيسيز ا ل ا ل سي  زويتيس دبليو أ ل أ ل سي  05/10/2015  9971

هركة املصنع السعودي الجهزة   15/03/2015  10188
  االطفاء

  هركة سفيكو جلوبا ل م م ح

  زويتيس سيرفيسيز ا ل ا ل سي  زويتيس دبليو أ ل أ ل سي  05/10/2015  10249

  استرازينيكا يو كيه مليتد  أمليرا ل، أس إي  28/07/2015  14519

  استرازينيكا إيه بي  استرازينيكا يو كيه مليتد  29/07/2015  14519

  استرازينيكا يو كيه مليتد  أمليرا ل، أس إي  28/07/2015  14522

  استرازينيكا إيه بي  مليتد استرازينيكا يو كيه  29/07/2015  14522

  .رمي هولدينغز ا ل ا ل سي  .رمي اكرا هولدينغز كورب  10/05/2015  15409

  .استيكس فارماسيوتيكالز، انك  .سوبرغني ، إنك  16/09/2015  15427

خيراهلل علي اسماعيل زيادة و سامح   خيراهلل علي اسماعيل زيادة  03/05/2015  15583
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  صبحي حسني مصلح

  هركة عماركو للدعاية واالعالن  هركة جنني للدعاية واالعالن  04/06/2015  15688

) هركة الوان للصناعات الكيماوية   21/05/2015  15909
مؤسسة دهانات الكيالني الصناعية 

  ( التجارية

  .م.م.هركة التقدم لصناعة الدهان ذ

  .ا ل.ار.ايه.براندينغ اس اسا ابلوي  اسا ابلوي ايه بي  03/05/2015  16706

  .ا ل.ار.ايه.اسا ابلوي براندينغ اس  اسا ابلوي ايه بي  03/05/2015  16707

  هركة مزاج كوفي هاوس  هركة بدري وهنية للنب والبهارات  12/05/2015  16904

  هركة مزاج كوفي هاوس  هركة بدري وهنية للنب والبهارات  12/05/2015  16905

انهوي جياجنهواي اوتوموبيل جروب   26/07/2015  18123
  .، ا ل تي دي.كو

، ا ل تي .انهوي جيانغواي اوتوموبيل كو
  .دي

انهوي جياجنهواي اوتوموبيل جروب   26/07/2015  18124
  .، ا ل تي دي.كو

، ا ل تي .انهوي جيانغواي اوتوموبيل كو
  .دي

  .م.م.كة التقدم لصناعة الدهان ذهر  هركة ألوان للصناعات الكيماوية  21/05/2015  18261

  عالء تيسير حمدان قطاوي  هركة القلعة لالستيراد والتصدير  28/07/2015  18537

تاو انداستريه فارماكيوتيشي -سيغما  .ايه.اس, ديفيانت فارماكيوتيكا  23/04/2015  18563
  .ايه.بي.ريونيت اس

  .في.هولدينغ بي 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18819

  .في.هولدينغ بي 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18820

  .في.هولدينغ بي 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18821

  .في.هولدينغ بي 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18822

  .في.بي هولدينغ 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18823

  .في.هولدينغ بي 15تي ام   فاكتون ا ل تي دي  10/08/2015  18824

كاديواغلو كوزميتيك سانايى في   رياض احمد سعيد ظاهر  16/09/2015  21281
  تيجاريت أنونيم هيركيتي

  جوهي إمامي ليمتد.كي .أي   رياض احمد سعيد ظاهر  29/09/2015  21286

  جوهي إمامي ليمتد.كي .أي   احمد سعيد ظاهر رياض  29/09/2015  21288

كاديواغلو كوزميتيك سانايى في   رياض احمد سعيد ظاهر  16/09/2015  21290
  تيجاريت أنونيم هيركيتي

  جوهي إمامي ليمتد.كي .أي   رياض احمد سعيد ظاهر  29/09/2015  21530

  ي إمامي ليمتدجوه.كي .أي   رياض احمد سعيد ظاهر  29/09/2015  21532

هركة اكادميية كيتشن كلوب لتعليم   كيدز هيف\كيتشن كلوب   16/06/2015  21681
فنون الطهي واحللويات املساهمة 

  اخلصوصية

مناطق )هركة سعد الدين وهركاه   (معفاة. )م.م.هركة يوكون للتجارة ذ  23/04/2015  21883
  .م.م.ذ( حره
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هركة تاميك غيدا في كونسانتري   دي للتجارة والتسويقهركة اجلعي  15/09/2015  22637
  صنايع في تيكاريت انونيم هركتي

هركة البدوي للتعهدات العامة   03/06/2015  23914
  املساهمة خصوصية

SUN MARK LIMITED  

  حسن احمد راهد سنقرط  هركة تومورو لالحذية  29/04/2015  24136

  حسن احمد راهد سنقرط  و لالحذيةهركة تومور  29/04/2015  24137

  محمد هاهر محمد ابو عيشه  ضياء اكرمي نايف رجبي  19/03/2015  24376

  استرازينيكا إيه بي  استرازينيكا يو كيه مليتد  29/07/2015  24511

  استرازينيكا يو كيه مليتد  .ايه.اس, امليرا ل  28/07/2015  24511

  استرازينيكا يو كيه مليتد  .ايه.اس, امليرا ل  28/07/2015  24512

  استرازينيكا إيه بي  استرازينيكا يو كيه مليتد  29/07/2015  24512

  استرازينيكا يو كيه مليتد  .ايه.اس, امليرا ل  28/07/2015  24513

  استرازينيكا إيه بي  استرازينيكا يو كيه مليتد  29/07/2015  24513

  استرازينيكا إيه بي  رازينيكا يو كيه مليتداست  29/07/2015  24514

  استرازينيكا يو كيه مليتد  .ايه.اس, امليرا ل  28/07/2015  24514

  .ايه.بي.اسيو سيراتوري اس  هركة اخلفش لتجارة ومواد البناء  02/03/2015  24911

  هركة امياو احملدودة  هركة مكاوي لاللبسة عادية عامة  01/09/2015  25016

سوزو فاونديشن تولز مانيوفاكشرينج   هركة الشراع التجارية للتوزيع  20/08/2015  25743
  ، ا ل تي دي.كو او 
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 #  34# العالمات التجارية التى مت تغيير عنوان املالك 
رقم 
 العالمة

 العنوان اجلديد العنوان االصلى تاري  سند التحويل

بوليفارد روماين روالند، باريس  143  2باريس سيدكس  25342كوبي د اوريس  53  07/04/2015  4289
  ، فرنسا 25114

بوليفارد روماين روالند، باريس  143  2باريس سيدكس  25342كوبي د اوريس  53  07/04/2015  4289
  ، فرنسا 25114

كارانو ماروكو 31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7314
  و ايطاليا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01يلو فيا مونت
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

كايرانو دي سان  31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7314
  .ايطاليا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

كايرانو دي سان  31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7314
  .يطالياا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

كارانو ماروكو 31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7314
  و ايطاليا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01فيا مونتيلو 
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

كارانو ماروكو 31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7315
  يطالياو ا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01فيا مونتيلو 
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

كارانو ماروكو 31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7315
  و ايطاليا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01فيا مونتيلو 
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

نو دي سان كايرا 31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7315
  .ايطاليا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

كايرانو دي سان  31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7315
  .ايطاليا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

كو كارانو مارو31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7316
  و ايطاليا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01فيا مونتيلو 
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

كايرانو دي سان  31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7316
  .ايطاليا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

ايرانو دي سان ك 31131, 01فيا مونتيلو   12/04/2015  7316
  .ايطاليا, (تريفيسو)ماركو 

, تريفيسو , بي/11بيازا غاريبالدي 
  .ايطاليا

كارانو ماروكو 31131, 11فيا مازيني   12/04/2015  7316
  و ايطاليا( ترافيسو)

كايرانو دي  31131, 01فيا مونتيلو 
  .ايطاليا, (تريفيسو)سان ماركو 

 54151اتيمنت سارينني، رو سارينني، ب 3  26/08/2015  7318
  .رانغيس، فرنسا

كالمارت،  51141ايه في ريامور،  6
  فرنسا

 54151رو سارينني، باتيمنت سارينني،  3  26/08/2015  8019
  .رانغيس، فرنسا

كالمارت،  51141ايه في ريامور،  6
  فرنسا

 54151رو سارينني، باتيمنت سارينني،  3  26/08/2015  8800
  .ارانغيس، فرنس

كالمارت،  51141ايه في ريامور،  6
  فرنسا

باريس  25635افينيو دي فرانس، 182/188  07/04/2015  9954
  .، فرنسا 13سيديكس 

بوليفارد روماين روالند، باريس  143
  ، فرنسا 25114
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باريس  25635افينيو دي فرانس، 182/188  07/04/2015  9954
  .، فرنسا 13سيديكس 

وماين روالند، باريس بوليفارد ر 143
  ، فرنسا 25114

. ام.او سي/سي, 13افنير ‘رو دي ا ل  21/05/2015  15075
-سي اتش, .ايه.مانيجمانت سيرفيسيز اس

  سويسرا, ديليمونت 1011

، تشيمني دو .ايه.او سيبو اس/سي
سويهيريس،  1015ايه، 16تشاتو 
  سويسرا

, لوكسيمبورغ 1151-ا ل, ارلون’روت دي 207  26/08/2015  15300
  لوكسيمبورغ

 1611 -افنيو دي ال غاري، ا ل  42-44
  لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

, لوكسيمبورغ 1151-ا ل, ارلون’روت دي 207  26/08/2015  15301
  لوكسيمبورغ

 1611 -افنيو دي ال غاري، ا ل  42-44
  لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

, سيمبورغلوك 1151-ا ل, ارلون’روت دي 207  26/08/2015  15302
  لوكسيمبورغ

 1611 -افنيو دي ال غاري، ا ل  42-44
  لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

إيسنتيبي مهلليسي أنادولو كديسي رقم   14/09/2015  15309
  إسطنبو ل ، تركيا 34021، كارتا ل ،  2

/ 2. يانيو ل سك. سيكيربينار ماه
  كايروفا كوكايلي ،تركيا 41401

تشومي، -1، هارع كيوباهي 19-8  يابانطوكيو ال  30/09/2015  15333
  . حي تشو او، طوكيو، اليابان

 11واي  11إنتري  1116رقم . آر إيه  3أفينيدا   31/05/2015  15453
  هافانا ، كوبا ، ميرامار ، باليا ، سيوداد دا ال

كاريتيرافييجا دي غواناباكوا واي 
لينيا ديل فيروكاريل فاينا ل، 

  ا ، كوباهافان غواناباكوا، ال

 -3تشو، تشوو -، واكينو هاما6-9  .هي ، هيوغو ، اليابان-كوب  31/05/2015  15837
أهي،  -كو كوبي -تشومي، تشو

  .اليابان ،651-1121هيوغو 

كو  -تشوو  -تشومي ، وكاينهوما  - 9.3-6  31/05/2015  16054
  هي ، هيوجو اليابان -كوبي 

 -3تشو، تشوو -، واكينو هاما9-6
أهي،  -كو كوبي -ومي، تشوتش

  .اليابان ،651-1121هيوغو 

ريو سارينني ، باتيمينت سارينني ،  3  26/08/2015  16346
  رجنيز ، فرنسا 54151باتيمينت سارينني ، 

كالمارت،  51141ايه في ريامور،  6
  فرنسا

ريو سارينني ، باتيمينت سارينني ،  3  26/08/2015  16412
  رجنيز ، فرنسا 54151، باتيمينت سارينني 

كالمارت،  51141ايه في ريامور،  6
  فرنسا

باريس  25605بوليفارد رومني روالند،  143  07/04/2015  16413
  ، فرنسا14سيديكس 

بوليفارد روماين روالند، باريس  143
  ، فرنسا 25114

باريس  25605بوليفارد رومني روالند،  143  07/04/2015  16413
  ، فرنسا14سيديكس 

بوليفارد روماين روالند، باريس  143
  ، فرنسا 25114

, 14بوليفارد رومني روالند، سيديكس  143  07/04/2015  17480
  باريس، فرنسا 25605

بوليفارد روماين روالند، باريس  143
  ، فرنسا 25114

, 14بوليفارد رومني روالند، سيديكس  143  07/04/2015  17480
  فرنساباريس،  25605

بوليفارد روماين روالند، باريس  143
  ، فرنسا 25114
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 #  35# العالمات التجارية التى مت تغيير اسم املالك 
رقم 

  العالمة
  االسم اجلديد  االسم االصلى  تاري  سند التحويل

  .في.دياجو براندس بي   جون وولكر آند سونس ليميتد  29/06/2015  1229

سوسايتي ناهيونا ل دي،   07/04/2015  4289
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  (سيتا) تاباكس ايت الوميتيس، 

سوسايتي ناهيونا ل دي، 
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 
  اس يو تاباكس ايت الوميتيس، اس ايه

سوسايتي ناهيونا ل دي،   07/04/2015  4289
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  (اسيت) تاباكس ايت الوميتيس، 

سوسايتي ناهيونا ل دي، 
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 
  اس يو تاباكس ايت الوميتيس، اس ايه

  هركة عافية العاملية  هركة صافوال  20/08/2015  4704

  هركة عافية العاملية  هركة صافوال  20/08/2015  4705

  سياف سي اي يو اس ا ل ا ل   كرايسلر غروب ا ل ا ل سي  03/06/2015  6161

  اف سي اي يو اس ا ل ا ل سي  كرايسلر غروب ا ل ا ل سي  03/06/2015  6528

  هركة عافية العاملية  هركة صافوال  20/08/2015  7073

  ايه. بي . ديادورا اس   .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   12/04/2015  7314

  .ايه. بي . اس  انفيستا -ديادورا   .ايه.بي.ديادورا اس  12/04/2015  7314

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7314
  .ليكويدازيوني

  .ان ليكويدازيوني. ا ل. ار . اس  1دي اي ايه 

  .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ديادورا اس   ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7314

  ايه. بي . ديادورا اس   .يها. بي . انفيستا اس  -ديادورا   12/04/2015  7314

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7314
  .ليكويدازيوني

  .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   .ايه.بي.ديادورا اس  12/04/2015  7314

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7315
  .يكويدازيونيل

  .ان ليكويدازيوني. ا ل. ار . اس  1دي اي ايه 

  ايه. بي . ديادورا اس   .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   12/04/2015  7315

  ايه. بي . ديادورا اس   .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   12/04/2015  7315

  .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ورا اس دياد  ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7315

  .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   .ايه.بي.ديادورا اس  12/04/2015  7315

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7315
  .ليكويدازيوني

  .ايه. بي . انفيستا اس  -ادورا دي  .ايه.بي.ديادورا اس  12/04/2015  7315

  .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   .ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7316

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   12/04/2015  7316
  .ليكويدازيوني

  .ان ليكويدازيوني. ا ل. ار . اس  1دي اي ايه 
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  ايه. بي . ديادورا اس   .ايه. بي .  انفيستا اس -ديادورا   12/04/2015  7316

  ايه. بي . ديادورا اس   .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   12/04/2015  7316

  .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ديادورا اس   ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7316

ان . ايه. بي . اس  1دي اي ايه   .ان ليكويدازيوني. ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7316
  .ليكويدازيوني

  .ايه. بي . انفيستا اس  -ديادورا   .ايه. بي . ديادورا اس   12/04/2015  7316

سوسايتي ناهيونا ل دي،   07/04/2015  9954
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  ( سيتا) تاباكس ايت الوميتيس،

سوسايتي ناهيونا ل دي، 
ستريا ل ديس ايكسبلويتيشن اند

  اس يو تاباكس ايت الوميتيس،اس ايه

سوسايتي ناهيونا ل دي،   07/04/2015  9954
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  ( سيتا) تاباكس ايت الوميتيس،

سوسايتي ناهيونا ل دي، 
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 
  اس يو تاباكس ايت الوميتيس،اس ايه

ونا ل دي، سوسايتي ناهي  07/04/2015  16413
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  (سيتا)تاباكس ايت الوميتيس، 

سوسايتي ناهيونا ل دي، 
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 
  اس يو تاباكس ايت الوميتيس، اس ايه

سوسايتي ناهيونا ل دي،   07/04/2015  16413
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 

  (سيتا)تاباكس ايت الوميتيس، 

يونا ل دي، سوسايتي ناه
ايكسبلويتيشن اندستريا ل ديس 
  اس يو تاباكس ايت الوميتيس، اس ايه

سوسايتي ناهيونا ل   07/04/2015  17480
اكسبلويتيشني انداستريا ل ديس ‘دي

  اس ايه, تاباكس ايت اليوميتيس

اكسبلويتيشني ‘سوسايتي ناهيونا ل دي
انداستريا ل ديس تاباكس ايت 

  اس يو اس ايه, اليوميتيس

سوسايتي ناهيونا ل   07/04/2015  17480
اكسبلويتيشني انداستريا ل ديس ‘دي

  اس ايه, تاباكس ايت اليوميتيس

اكسبلويتيشني ‘سوسايتي ناهيونا ل دي
انداستريا ل ديس تاباكس ايت 

  اس يو اس ايه, اليوميتيس

مجموعة عوده  –.  ل.م.بنك عوده ش  31/05/2015  24365
  سرادار

  . ل.م.بنك عوده ش

مجموعة عوده  –.  ل.م.بنك عوده ش  31/05/2015  24366
  سرادار

  . ل.م.بنك عوده ش

هركة رمانه للمنتجات الزراعية   هركة معاصر رمانة احلديثة  20/04/2015  24697
  والغذائية

هركة رمانه للمنتجات الزراعية   هركة معاصر رمانة احلديثة  20/04/2015  24698
  والغذائية

 

315اجملددة  عددها  العالمات  

رقم  تاري  التجديد العالمة اسم املالك
 العالمة

  162  01/10/2015  فايسروي  اي ان سي( براندس)بريتش امريكان توباكو 

  02/04/2015   

  688  08/03/2015  بوظة االرز  هركة مصنع بوظة االرز

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9452
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=11041
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  1158  03/04/2015  اوغمنتني  غالكسو جروب ليميتد

  1177  03/04/2015  فلوكسابني  غالكسو جروب ليميتد

  1181  08/04/2015  وينستون  جابان توباكو انك

  1183  08/04/2015  تاغاميت  غالكسوسميثكالين ا ل ا ل سي

  1184  07/06/2015  وينشستر  جابان توباكو انك

  1216  15/07/2015  كامل  جابان توباكو انك

  1221  15/07/2015  تيتشنيكس  .ا ل تي دي, .هيتا الكتريك اندستريا ل كوماتسو

  1222  15/07/2015  باناسونيك  .ا ل تي دي, .ماتسوهيتا الكتريك اندستريا ل كو

  1223  15/07/2015  باناسونيك  .ا ل تي دي, .ماتسوهيتا الكتريك اندستريا ل كو

  1224  15/07/2015  باناسونيك  .ا ل تي دي, .ماتسوهيتا الكتريك اندستريا ل كو

  1229  15/07/2015  سمينج  .في.دياجو براندس بي 

  1231  19/08/2015  تيشنيكس  .ا ل تي دي, .ماتسوهيتا الكتريك اندستريا ل كو

  1241  22/06/2015  موكسيبني  ،. تيفا فارماسيوتيكا ل اندرستريرز ليمتد

جميلة حنا عيسى خوري واسامة وليم خوري باسم 
  1247  29/05/2015  كيت كات  وليم خوري

  2714  29/05/2015  بست فوودز  كونوبكو ، اي ان سي

  2715  16/03/2015  بست فوودز  كونوبكو ، اي ان سي

  2720  16/03/2015  نيوتريكا  نيوتريكا. في.أن

  2721  09/04/2015  نوتريليون  أن في نوتريسيا

هركة مصانع االراضي املقدسة للصناعات 
  البالستيكية

هركة مصانع االراضي 
املقدسة للصناعات 

  البالستيكية
25/04/2015  2741  

  2742  04/05/2015  دي اتش ا ل  دي اتش ا ل اوبيريشن بي في

  2743  04/05/2015  يو بي اس  يونايتد بارسيل سيرفيسز اوف امريكا ، انك

يونايتد بارسيل   يونايتد بارسيل سيرفيسز اوف امريكا ، انك
  2744  04/05/2015  سيرفيس

  2745  04/05/2015  يو بي اس  يونايتد بارسيل سيرفيسز اوف امريكا ، انك

  2746  04/05/2015  زهاين  اتش جيه هاينز كومباني

  2747  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2748  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2749  04/05/2015  هعار  اتش جيه هاينز كومباني

  2750  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2751  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2752  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9959
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9933
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9929
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9938
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9927
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10249
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10104
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10100
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10098
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10092
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10074
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9990
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10253
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=10264
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9110
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9108
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9202
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9200
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8602
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8581
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8914
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8918
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8920
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8922
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8923
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8925
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8929
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8930
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8933
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8936
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  2753  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2754  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2755  04/05/2015  هاينز  بانياتش جيه هاينز كوم

  2756  04/05/2015  صورة  اتش جيه هاينز كومباني

  2758  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2759  04/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2760  08/05/2015  هاينز  اتش جيه هاينز كومباني

  2762  08/05/2015  غاتورادي  فان كامب اي،ان،سي-ستوكلي

  2763  08/05/2015  فيكس  غامبل كومبني & ذا بروكتير

  2764  08/05/2015  فابوريب  غامبل كومبني & ذا بروكتير

  2765  08/05/2015  سلياراسيل  ريكيت بنكيزر دويتشالند جي ام بي اتش

  2766  29/05/2015  فيدا ل ساسون  غامبل كومبني & ذا بروكتير

  2777  29/05/2015  ارديوم  اريديوم ستاليت ا ل ا ل سي

بست فودس باللغه   كونوبكو ، اي ان سي
  2779  29/05/2015  العبرية

هركة الرباعيات للصناعة والتجارة احملدودة 
  2780  29/05/2015  مزوال باللغه العبرية  (الرباعيات)

  2781  29/05/2015  هالوميم باللغة العبرية  كونوبكو ، اي ان سي

  2782  29/05/2015  بست فود باللغه العبريه  كونوبكو ، اي ان سي

  2787  29/05/2015  بست فودز  كونوبكو ، اي ان سي

  2788  29/05/2015  بست فودز  كونوبكو ، اي ان سي

هركة الرباعيات للصناعة والتجارة احملدودة 
  2791  29/05/2015  مازوال  (الرباعيات)

هركة الرباعيات للصناعة والتجارة احملدودة 
  2792  29/05/2015  مازوال  (الرباعيات)

  2794  28/06/2015  هلمانز  كونوبكو، انك

  2801  08/06/2015  زيست  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2802  08/06/2015  صفيجارد  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2806  08/06/2015  هيد اند هولدرز  .ليميتد. سيتيبات انترناهونا ل كومباني

  2808  08/06/2015  كريست  ذا بروكتر آند جامبل كومباني

  2810  08/06/2015  اي فري  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2812  08/06/2015  اريل  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2814  08/06/2015  ماكس فاكتور  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2815  08/06/2015  صوره  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8937
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8940
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8944
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8946
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8947
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8950
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8952
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8932
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8919
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8912
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8908
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8902
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8814
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8811
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8810
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8809
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8808
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9112
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9117
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9022
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9019
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8958
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9036
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=9032
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8598
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8601
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8638
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8630
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8621
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=8616
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  2816  06/06/2015  دش  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2817  08/06/2015  فيري  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني

  2818  08/06/2015  لينور  ذا بروكتر اند غامبل كومباني،

  2819  08/06/2015  تايد  تر اند غامبل كومباني،ثو بروك

  2821  16/06/2015  جون بالير جولد لييف  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو 

  2825  16/06/2015  الوري  هانيل ، سوساياتي بار اكشينس سيمبليفاي

  2826  16/06/2015  5منبر   هانيل، سوسييت بار اكشينز سيمبليفي

  2827  20/06/2015  3ستيرادينت اكتيف   روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد

  2831  20/06/2015  ديتو ل  روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد

  2832  16/07/2015  ديتو ل  روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد

  2841  16/07/2015  هارد روو  هارد روو ليميتيد

  2843  27/07/2015  هارد روو  روو ليميتيدهارد 

  2848  27/07/2015  صورة  هانيل ، سوسيتي بار اكشنز سيمبليفي

  2849  27/07/2015  صورة  نز سيمبليفيهانيل ، سوسيتي بار اكش

  2850  27/07/2015  صورة  هانيل ، سوسيتي بار اكشنز سيمبليفي

  2851  27/07/2015  هانيل  يمبليفيهانيل ، سوسيتي بار اكشنز س

  2852  27/07/2015  هانيل  هانيل ، سوسيتي بار اكشنز سيمبليفي

  2853  27/07/2015  هانيل  بليفيهانيل ، سوسيتي بار اكشنز سيم

  2854  27/08/2015  هانيل  هانيل ، سوسيتي بار اكشنز سيمبليفي

  2864  08/09/2015  كاو اند جات  نيوتريكا. في.أن

  2878  29/09/2015  سي ان ان  .اي ان سي, كابل نيوز نيتوورو

  2884  18/03/2015  دياموند حرباوي  ةهركة حرباوي الصناعية التجارية املساهمة احملدود

  11278  25/03/2015  سارار  هركة الفايز لالستثمار العاديه العامه

  11924  25/03/2015  أنكل بيتاتو  التجارية هركة القصراوي الصناعية

  11925  25/03/2015  سنيك. مستر   هركة القصراوي الصناعية التجارية

  11926  25/03/2015  أنكل هيبس  ي الصناعية التجاريةهركة القصراو

  11927  25/03/2015  سوبر سنيك  هركة القصراوي الصناعية التجارية

  11928  12/04/2015  مايا هيبس  لقصراوي الصناعية التجاريةهركة ا

العادية  -هركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار 
  العامة

اس تي سوبر تكس 
  12033  17/08/2015  وباللغة العبرية

  12191  12/04/2015  العلمني  العادية العامة -هركة احملاريق التجارية 

العادية  -هركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار 
  12197  12/04/2015  احلمل  العامة
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العادية  -هركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار 
  العامة

سوبرتكس باللغة 
  12198  25/03/2015  العبرية

ية املساهمة هركة القصراوي التجارية الصناع
  12348  25/03/2015  الرجل اخلارق  اخلصوصية احملدودة

هركة القصراوي التجارية الصناعية املساهمة 
  12349  19/03/2015  القط األسود  اخلصوصية احملدودة

  13320  10/03/2015  الراجح  مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية

هركة اونزا الى ما وراء البحار املساهمة اخلصوصية 
  13658  10/03/2015  انشانتر  احملدودة

  13661  15/07/2015  رسمة  ع. هركة فور ايفر للتجارة الدولية ع 

  13751  06/08/2015  املدهش  زهير محمد راجح دويكات

  14348  28/02/2015  جانسيت الينجري  إياد محمد دياب هاكر قدسي

أبسليوت كونتري اف   ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج
  14673  28/02/2015  سويدن مانغو

  14674  03/03/2015  كافيه دو ال بيه مع هعار  هركة الدي ال بيه لالستثمار

  14689  03/03/2015  حلو ل  هركة حلو ل التنمية االستشارية

  14690  03/03/2015  حلو ل  هركة حلو ل التنمية االستشارية

  14691  03/03/2015  إنتاُجنا  هركة حلو ل التنمية االستشارية

  14692  04/03/2015  كابي  ( ديلوار كوربوراهن) ذا كوكا كوال كومبني 

  14693  04/03/2015  ساميك بشكل خاص  هركة سامي جنيب اخلوري وهركاه

  14694  04/03/2015  ساميكس بشكل خاص  هركة سامي جنيب اخلوري وهركاه

  14695  06/03/2015  بشكل خاصساميك   هركة سامي جنيب اخلوري وهركاه

  14710  06/03/2015  كياليس  أيلي ليللي اند كومباني

  14711  06/03/2015  سيح مع رسمةالك  مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

  14712  06/03/2015  الكسيح مع رسمة  مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

  14713  06/03/2015  ايام زمان  سيح للمواد الغذائيةمجموعة مصانع الك

  14714  06/03/2015  ايام زمان  مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

  14715  06/03/2015  الكابن مع رسمة  نع احتاد اخلليج للعصيراتمص

  14716  16/06/2015  القبطان  مصنع احتاد اخلليج للعصيرات

  14718  10/03/2015  برافو  هركة احلرباوي لالستثمار والتجارة الدولية -تكو هي

  14719  12/03/2015  اصالة  هركة امين حمادة واخوانه للتجارة

  14721  12/03/2015  زيو  هركة مكاوي لاللبسة

  14722  13/03/2015  باليكسيا  غرونينثا ل جي ام بي اتش

بيسان ملستحضرات التجميل هركة مصنع 
  14724  13/03/2015  اونلي فور يو  اخلصوصيه املساهمع احملدوده
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  14725  17/03/2015  بيرغر كينغ مع رسمة  بيرغر كينغ كوربوريشن

كومبليت بالس مع   هركة جينتيكس انترناهيونا ل ليمتد
  14741  18/03/2015  رسمة

  14744  18/03/2015  فنزيدا ل  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14745  18/03/2015  فيرسازيف  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14746  18/03/2015  كيفاباكس  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14747  18/03/2015  باكريدا  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية املساهمة 
  صوصية احملدودةاخل

رسمة هعار جوا ل على 
  14748  18/03/2015  هكل حلقتني

  14749  18/03/2015  افينا ل  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

هركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية املساهمة 
  اخلصوصية احملدودة

جوا ل مع رسمة هعار 
  14750  19/03/2015  جوا ل على هكل حلقتني

  14754  19/03/2015  ليستيرين  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14755  19/03/2015  ليستيرين  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14756  25/03/2015  ليستيرين  (وربوريشننيو جيرسي ك) جونسون اند جونسون 

  14763  25/03/2015  سن -كولغيت  باملوليف كومباني ، -كولغيت 

  14764  26/03/2015  نقطة -كولغيت  مباني ،باملوليف كو -كولغيت 

  14765  26/03/2015  كندر جوي  (كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ. )ايه.سورميارتيك اس

  14766  26/03/2015  االقصى  كة مصنع زعتر وبهارات االقصىهر

  14767  26/03/2015  اسيمنا مع رسمة  هركة مصنع زعتر وبهارات االقصى

  14768  31/03/2015  وسيم مع رسمة  هركة مصنع زعتر وبهارات األقصى

  14770  31/03/2015  بيلكيوب  فروماجيري بيل

  14771  02/04/2015  كرايسر جينز وير كرايزر  براهيم حيدرييوسف احمد ا

. هركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل م 
  14776  08/04/2015  بالس ماينوس  م. خ 

  14783  09/04/2015  سموكنغ  .ايه.اس, ميكيل & ميكيل واي كوستاس

  14786  09/04/2015  سيتي كرمير  السيد بال ل محمد احلموي

  14787  10/04/2015  سي  السيد بال ل محمد احلموي

  14793  13/04/2015  باينتالو  هركة ابناء محمد قرطلو التجارية

  14795  13/04/2015  موبيل سوبر  إكسون موبيل كوربوريشن

  14797  07/06/2015  هداد  هركة مجمع سيلة الظهر التجاري

  14799  14/04/2015  حمادة  ة اجلندي للمستحضرات الطبية العادية العامةهرك

  14800  15/04/2015  بيتي  هركة بيتي للتطوير العقاري

هركة بلدي لالستثمار واالستيراد والتصدير  بلدي ستورز سوبر  15/04/2015  14801  
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  ماركت  املساهمة اخلصوصية

هركة بلدي لالستثمار واالستيراد والتصدير 
  املساهمة اخلصوصية

محالت بلدي 
  14802  15/04/2015  سوبرماركت

هركة بلدي للبناء وادارة العقارات املساهمة 
  14803  15/04/2015  بي بي ار  اخلصوصية

لعقارات املساهمة هركة بلدي للبناء وادارة ا
  14804  15/04/2015  بي بي ار  اخلصوصية

هركة بلدي للبناء وادارة العقارات املساهمة 
  14805  15/04/2015  بي بي ار  اخلصوصية

  14807  15/04/2015  السلوى مع رسمة  هركة السلوى لالستثمار واملنتوجات الغذائية

  14808  16/04/2015  املقدسية مع رسمة  هركة السلوى لالستثمار واملنتوجات الغذائية

  14811  16/04/2015  حق قانون حريات  الهيئة املستقله حلقوق االنسان

  14813  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14814  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14815  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14816  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14817  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14818  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14819  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14820  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14821  16/04/2015  تومألس  ألستوم

  14822  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14823  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14824  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14825  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14826  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14827  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14828  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14829  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14830  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14831  16/04/2015  ألستوم  مألستو

  14832  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14833  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14834  16/04/2015  ألستوم  ألستوم
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  14835  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14836  16/04/2015  ألستوم  ستومأل

  14837  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14838  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14839  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14840  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14841  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14842  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14843  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14844  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14845  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14846  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14847  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14848  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14849  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14850  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14851  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14852  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14853  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14854  16/04/2015  ألستوم  ألستوم

  14855  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14856  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14857  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14858  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ومألست

  14859  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14860  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14861  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14862  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14863  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14864  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

رسمة دائرة على هكل   ألستوم
  14865  16/04/2015  حلزوني

  14866  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم
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  14867  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

رسمة دائرة على هكل   ألستوم
  14868  16/04/2015  حلزوني

  14869  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  مألستو

  14870  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14871  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14872  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14873  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14874  16/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14875  17/04/2015  رسمة على هكل دائرة  ألستوم

  14876  17/04/2015  آ أر تي مع رسمة  هركة راديو و تلفزيون العرب

  14877  17/04/2015  آ أر تي أفالم مع رسمة  هركة راديو و تلفزيون العرب

  14878  17/04/2015  آ أر تي سبورت مع رسمة  هبكة اجلزيزة الفضائية

آ أر تي برامي سبورت مع   هبكة اجلزيزة الفضائية
  14879  17/04/2015  رسمة

آ أر تي حكايات مع   هركة راديو و تلفزيون العرب
  14880  17/04/2015  رسمة

  14881  17/04/2015  آ أر تي الطرب مع رسمة  هركة راديو و تلفزيون العرب

  14882  17/04/2015  آ أر تي سينما مع رسمة  هركة راديو و تلفزيون العرب

موفي ورلد مع  آ أر تي  هركة راديو و تلفزيون العرب
  14883  17/04/2015  رسمة

  14884  17/04/2015  آ أر تي تينز مع رسمة  هركة راديو و تلفزيون العرب

  14885  21/04/2015  آ أر تي قرأ مع رسمة  تلفزيون العرب هركة راديو و

  14895  21/04/2015  غو1سكان  .نيوبوي اف زد كو

  14896  21/04/2015  غو1سكان  .نيوبوي اف زد كو

  14897  21/04/2015  مع رسمة+ جي  هركة مرطبات احلظ

  14898  23/04/2015  مع رسمة+ حرف جي  هركة مرطبات احلظ

  14903  23/04/2015  االسالمية مع رسمة  الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية

الشركة االسالمية مع   يةالشركة االسالمية الفلسطينية للتنم
  14904  23/04/2015  رسمة

  14905  23/04/2015  رسمة  الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية

  14906  23/04/2015  السلطان مع رسمة  سالمية الفلسطينية للتنميةالشركة اال

  14907  30/04/2015  الوزير مع رسمة  الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية

  14917  30/04/2015  فان 1بيبيز ان   .نيوبوي اف زد كو
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  14920  30/04/2015  البان البوادي  م.خ.هركة اجلنيدي ملنتجات االلبان واملواد الغذائية م

  14921  08/05/2015  بوادي ديري  م.خ.هركة اجلنيدي ملنتجات االلبان واملواد الغذائية م

  14941  08/05/2015  اينفيجا ستيد  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14942  08/05/2015  اينفيجا ساستينا  نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

رسمة على هكل قوس   (يشننيو جيرسي كوربور) جونسون اند جونسون 
  14943  08/05/2015  قزح

  14944  08/05/2015  اينفيجا سيرتانس  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14945  11/05/2015  اينفيجا الي  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  14947  11/05/2015  رالي مع رسمة  هركة رالي لالحذية

  14951  15/05/2015  فرنت  حسام زهير املصري

  14963  15/05/2015  اميج ارتس مع رسمة  .م.م.احملالت الكبرى ش

  14964  20/05/2015  روابي  بيتي للتطوير العقاريهركة 

  14970  20/05/2015  سنسس  حكم لطفي سليم ديب

ساهمة اخلصوصية هركة تراو لصناعة االحذية امل
  14972  20/05/2015  تراو  احملدودة

هركة تراو لصناعة االحذية املساهمة اخلصوصية 
  14973  20/05/2015  تراو  احملدودة

رسمة على هكل   إيجن مليتد
  14974  20/05/2015  (هعاع)

رسمة على   إيجن مليتد
  14975  18/05/2015  (هعاع)هكل

  14977  21/05/2015  اكوا اليف  .م.خ.توب لصناعة املشروبات الغازية م هركة فروت

  14979  21/05/2015  رسمة  .ا ل تي دي, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو

  14980  21/05/2015  رسمة  .ا ل تي دي, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو

  14981  21/05/2015  وينهير  .ا ل تي دي, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو

  14982  25/05/2015  وينهير  .ا ل تي دي, .بارت مانيوفاكتشارينغ كو-ينتاي وينهير اتو

  14990  26/05/2015  مع رسمة 11بن   .ذا كارتون نيت ورو إنك

  14991  26/05/2015  صفد  هركة صفد للهندسة وااللكترونيات م خ م

  14992  26/05/2015  ميراكا  هركة صفد للهندسة وااللكترونيات م خ م

  14993  01/07/2015  ديجيتا ل  هركة صفد للهندسة وااللكترونيات م خ م

  14997  26/05/2015  السهل االخضر  رهركة املوارد الوطنية لالستثما

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  14999  26/05/2015  ميموريز  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15000  26/05/2015  ميموريز  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15030
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15031
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15051
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15052
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15053
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15054
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15055
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15057
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15061
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15073
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15074
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15080
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15082
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15083
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15084
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15085
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15087
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15089
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15090
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15091
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15092
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15100
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15101
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15102
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15103
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15107
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15109
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15110


15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   454  
  

 

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15001  26/05/2015  ميموريز  محدودة كة سعودية ذات مسؤوليةهر/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15002  26/05/2015  ميموريز  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15003  26/05/2015  جراسيا  هركة سعودية/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15006  26/05/2015  جراسيا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15007  26/05/2015  جراسيا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات 
  15008  27/05/2015  جراسيا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/احملدودة

  15010  27/05/2015  أنادو  (ع.م.ش)لة هركة اعإمارات لإلتصاالت املتكام

  15011  27/05/2015  أنادو  (ع.م.ش)هركة اعإمارات لإلتصاالت املتكاملة 

  15012  27/05/2015  أنادو  (ع.م.ش)لإلتصاالت املتكاملة  هركة اعإمارات

  15013  27/05/2015  أنادو  (ع.م.ش)هركة اعإمارات لإلتصاالت املتكاملة 

  15014  26/06/2015  أنادو  (ع.م.ش)هركة اعإمارات لإلتصاالت املتكاملة 

  15015  29/05/2015  رسوم بأهكا ل مختلفة  (ع.م.ش)هركة اعإمارات لإلتصاالت املتكاملة 

  15031  29/05/2015  بينك  طارق فياض محمود كوني

  15032  29/05/2015  صنرايس  رايسجروورز ليمتد

  15033  01/06/2015  سنوايت  رايسجروورز ليمتد

  15034  01/06/2015  الصبوحة  عماد محمد حمادة

  15035  01/06/2015  ةالصاحل  عماد محمد حمادة

  15036  01/06/2015  أمنية  هركة أمنية للهواتف املتنقلة

  15037  29/06/2015  مةتايغر مع رس  هركة البريق للمنظفات والتسويق

  15039  06/09/2015  زووم كوزمتكس  رجائي عبد احلميد سليم هاور

  15041  08/06/2015  كي اس اليت  ت االنارةهركة كي أس اليت الستيراد وتسويق وحدا

  15042  09/06/2015  الفجر  مريش( محمد سليم)عنان 

  15044  10/06/2015  هيرسبتني  جينينتيك، إنك

رد بو ل سيمبلي كوال مع   رد بو ل جي ام بي اتش
  15045  10/06/2015  رسمة

  15046  10/06/2015  كيرفز  .انك, كيرفز انترناهيونا ل

  15047  10/06/2015  كيرفز  .انك, كيرفز انترناهيونا ل

  15048  10/06/2015  كيرفز  .انك, كيرفز انترناهيونا ل

  15049  10/06/2015  كيرفز فور ومني  .انك, كيرفز انترناهيونا ل
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  15050  10/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15051  10/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15052  10/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15053  11/06/2015  رسمة على هكل درع  مونتر تودور اس اي

الشرق االوسط مع   اي بي ام ليمتد
  15055  11/06/2015  رسمة

  15057  11/06/2015  هي مع رسمة  اي بي ام ليمتد

  15058  11/06/2015  اجلميلة مع رسمة  اي بي ام ليمتد

  15059  11/06/2015  اراب نيوز مع رسمة  اي بي ام ليمتد

  15060  11/06/2015  الرجل مع رسمة  اي بي ام ليمتد

  15061  11/06/2015  املسلمون  اي بي ام ليمتد

  15062  11/06/2015  كلير  يونيليفر بي ا ل سي

  15063  11/06/2015  كلير  يونيليفر بي ا ل سي

رسمه على هكل نقطة   (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 
  15064  12/06/2015  ماء

  15065  12/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15066  12/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15067  12/06/2015  قودي مع رسمة  هركة باسمح التجارية احملدودة

  15069  12/06/2015  تودور  مونتر تودور اس اي

  15070  17/06/2015  هاير اندورانس  (اوهايو كوربوريشن) ذا بروكتير اند جامبل كومبني 

  15075  17/06/2015  ريتشارد مايل  تورلني هولدنغ اس ايه

  15077  01/07/2015  العدالة  عماد محمد حمادة

  15078  01/07/2015  دلتا ستار  هركة املوارد الوطنية لالستثمار

  15079  19/06/2015  تارجيت  هركة احلرباوي لالستثمار والتجارة الدولية -هيتكو 

  15086  19/06/2015  رولكس  رولكس اس اي

  15087  19/06/2015  رولكس  رولكس اس اي

  15088  19/06/2015  رولكس  رولكس اس اي

رسمة على هكل تاج   رولكس اس اي
  15089  23/06/2015  شركة رولكسكشعار ل

رسمة سنبلة بشكل   .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 
  15091  23/06/2015  خاص

  15092  23/06/2015  5كيه سي   .لوو مليتد-تي-مو ل

كايابا كوغيو كابوهيكي )، .مليتد. كايابا اندستري كو
  15093  23/06/2015  كيه واي بي  (كايشا
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كايابا كوغيو كابوهيكي )، .مليتد. كايابا اندستري كو
  15094  23/06/2015  (هعار)كيه واي بي   (كايشا

كايابا كوغيو كابوهيكي )، .مليتد. كايابا اندستري كو
  15095  23/06/2015  (هعار)كيه واي بي   (كايشا

كايابا كوغيو كابوهيكي )، .مليتد. كايابا اندستري كو
  15096  23/06/2015  كايابا  (كايشا

  15101  25/06/2015  إمييونوفورتيس  نوتريشيا. في.ان

  15105  25/06/2015  الصبوحة  عماد محمد حمادة

  15106  25/06/2015  الصاحلة  عماد محمد حمادة

  15107  25/06/2015  الهاللي  هركة السيد للتجارة العامة واالستيراد والتصدير

اركولز مع النخيل ك  هركة السيد للتجارة العامة واالستيراد والتصدير
  15108  01/07/2015  رسمة نخالت

  15109  26/06/2015  نابولي  هركة نابولي لتجارة وصناعة االحذية

  15110  26/06/2015  دوودارت  .سي.ا ل.بيسميثكالين بيتشام 

  15111  26/06/2015  تراميف مع صورة تاج  .تراميف انترناهينا ل مليتد

  15112  26/06/2015  تراميف مع صورة تاج  .نا ل مليتدتراميف انترناهي

  15113  26/06/2015  تراميف مع صورة تاج  .تراميف انترناهينا ل مليتد

رسمة زرافة على هكل   ة يويا الند املساهمة اخلصوصية احملدودةهرك
  15114  26/06/2015  هخص

  15115  26/06/2015  رسمة على هكل زرافة  هركة يويا الند املساهمة اخلصوصية احملدودة

  15116  26/06/2015  رسمة على هكل زرافة  هركة يويا الند املساهمة اخلصوصية احملدودة

 رسمة زرافة على هكل  هركة يويا الند املساهمة اخلصوصية احملدودة
  15117  26/06/2015  هخص

رسمة زرافة على هكل   هركة يويا الند املساهمة اخلصوصية احملدودة
  15118  26/06/2015  هخص

  15119  26/06/2015  اكسترمي  نرجي انترناهونا ل كوربزاكس ا ل اي

  15120  29/06/2015  اكسترمي  اكس ا ل اينرجي انترناهونا ل كوربز

قاسم العيسائي وهركاه للتسويق  هركةعمر
  15121  29/06/2015  دي لونا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/ احملدودة 

هركةعمر قاسم العيسائي وهركاه للتسويق 
  15122  29/06/2015  دي لونا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/ احملدودة 

هركةعمر قاسم العيسائي وهركاه للتسويق 
  15123  29/06/2015  دي لونا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/ احملدودة 

هركةعمر قاسم العيسائي وهركاه للتسويق 
  15124  29/06/2015  دي لونا  محدودة هركة سعودية ذات مسؤولية/ احملدودة 

  15125  29/06/2015  خذلك بريك  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 
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  15126  30/06/2015  هاف بريك  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15130  30/06/2015  الهالالت  هركة السيد للتجارة العامة لالستيراد والتصدير

ستار مع رسمة ثال    هركة السيد للتجارة العامة لالستيراد والتصدير
  15131  30/06/2015  جنوم

  15132  03/07/2015  رام لوكساه  ناصر نعيم هاهم قرمان

  15141  03/07/2015  غاف يورو مع رسمة  (وقود)قطر للوقود 

  15142  03/07/2015  غاف يورو مع رسمة  (وقود)قطر للوقود 

  15143  03/07/2015  قرم مع رسمة  (وقود)قطر للوقود 

  15144  06/07/2015  قرم مع رسمة  (وقود)قطر للوقود 

رسمة زرافة باللون األزرق   آ.نوفا براندز، أس
  15149  09/07/2015  والبرتقالي

  15161  09/07/2015  نيسبريسو  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15162  09/07/2015  نيسبريسو  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15163  09/07/2015  نيسبريسو  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15164  08/07/2015  نيسبريسو وت إليس؟  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15165  09/07/2015  نيسبريسو وت إلس؟  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15166  09/07/2015  نيسبريسو وت إلس؟  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15167  09/07/2015  رسم حلرف أن  .آ.برودوي نستلة أس سوسيتية دي 

رسم حلرف أن بشكل   .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 
  15168  09/07/2015  خاص

رسم حلرف أن بشكل   .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 
  15169  10/07/2015  خاص

  15179  10/07/2015  نيفو  (فلوريدا كوربويشن)كوردس كوربوريشن 

  15180  10/07/2015  رسمة على هكل زخرفة  (فلوريدا كوربويشن)كوردس كوربوريشن 

  15181  10/07/2015  رسمه  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  15182  10/07/2015  سيمبوني  (نيو جيرسي كوربوريشن) جونسون اند جونسون 

  15183  10/07/2015  ايستباو  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15184  10/07/2015  ايستباو  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15185  10/07/2015  سبورتجين  . (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15186  10/07/2015  ايستباو  . (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15187  10/07/2015  جينسبورت  . (ا ديلوار كوربوراهن. ) بجانسبورت اباريل كور

  15188  10/07/2015  ديسكفر فريدوم  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15189  10/07/2015  ديسكفر فريدوم  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15190  10/07/2015  ديسكفر فريدوم  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب
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  15191  10/07/2015  جانسبورت  . (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15192  10/07/2015  جانسبورت  . (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15193  10/07/2015  ايستباو  (ا ديلوار كوربوراهن. ) جانسبورت اباريل كورب

  15194  13/07/2015  فانا كلوبه  .اي.هفانا كلوب هولدينغ، اس

  15195  13/07/2015  ميديال  ميديال هولدينغ آ ج

  15196  13/07/2015  ميديال  ميديال هولدينغ آ ج

  15199  15/07/2015  فرنسبنك ش م  ل  . ل.م.فرنسبنك ش

  15205  15/07/2015  ننهمز  .في.ننهمز بي

  15206  15/07/2015  ننهمز  .في.ننهمز بي

  15207  15/07/2015  ننهمز  .في.ننهمز بي

  15208  15/07/2015  كافلون  كافلون ليمتد

  15209  15/07/2015  كافلون  كافلون ليمتد

  15210  17/07/2015  كافلون  كافلون ليمتد

وينستون كالسيك مع   .جابان توباكو انك
  15214  17/07/2015  رسمة

  15215  17/07/2015  وينستون ريد مع رسمة  .جابان توباكو انك

  15216  17/07/2015  وينستون بلو مع رسمة  .جابان توباكو انك

  15220  17/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15221  17/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15222  17/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15223  17/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15224  17/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15225  21/07/2015  مع رسمة 1فون   (.م.م.ذ.ش)اكسيوم تيليكوم 

  15232  22/07/2015  ابورموك  اي.اي.جي.كيه. ميرز فارما جي ام بي اتش اند كو

  15233  22/07/2015  ماجي أبدعي  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15234  22/07/2015  ماجي غو كرييت  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15235  22/07/2015  ماجي أبدعي  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15236  24/07/2015  ماجي كرييت  .آ.أس  سوسيتية دي برودوي نستلة

  15240  10/08/2015  إينفكس  ميتسوبيشي جيدوها كوجيو كابوهيكي كايشا

  15281  13/08/2015  كبا  كومباني انك كاريليا توباكو

  15289  13/08/2015  بينزالني  فاليانت فارماسيوتيكالز نور  أمريكا أ ل أ ل سي

  15290  13/08/2015  فورتشن  (ديالوير كوربوريشن. )تامي انك

  15291  13/08/2015  فورتشن  (ديالوير كوربوريشن. )تامي انك
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http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15324
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15325
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15326
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15330
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15331
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15332
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15333
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15334
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15335
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15342
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15343
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15344
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15345
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15346
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15350
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15391
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15399
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15400
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15401
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  15292  13/08/2015  فورتشن  (يالوير كوربوريشند. )تامي انك

  15293  13/08/2015  انستايل  (ديالوير كوربوريشن. )تامي انك

  15294  17/08/2015  انستايل  (وير كوربوريشنديال. )تامي انك

  15300  17/08/2015  سوبيرغا  .ايه.سوبيرغا تريدمارو اس

رسمة على هكل حرف   .هاي.سوبيرغا تريدمارو اس
  15301  17/08/2015  أس

  15302  18/08/2015  رسمة  .ايه.سوبيرغا تريدمارو اس

  15308  19/08/2015  دولية للدواء مع رسمةال  الشركة الدولية للدواء

آد ل كاليمكليليك تيكاريت في سانويي أنونيم 
  15309  21/08/2015  آديل  سيركيتي

  15312  21/08/2015  كادبوري غراند  وري يو كيه مليتدكادب

  15314  21/08/2015  فيليبس  .في.كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ان

  15315  21/08/2015  فيليبس  .في.نكليجك فيليبس الكترونيكس انكوني

  15316  21/08/2015  فيليبس  .في.كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ان

  15317  21/08/2015  فيليبس  .في.كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ان

  15318  24/08/2015  فيليبس  .في.كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ان

  15319  26/08/2015  بارو بالزا مع رسمة  (ديالوير كوربوريشن. )انك, بارو غلوبا ل هولدنغز

  15323  26/08/2015  ساندوز  نوفارتيس اي جي

  15324  26/08/2015  ساندوز  نوفارتيس اي جي

  15325  26/08/2015  (هعار)ساندوز   نوفارتيس اي جي

  15326  26/08/2015  (هعار)ساندوز   يس اي جينوفارت

  15327  26/08/2015  هكسا ل  هكسا ل اي جي

  15328  26/08/2015  هكسا ل  هكسا ل اي جي

جبانيز ) نيهون نوهياكو كو كومباني ليمتد 
  15333  28/08/2015  اورتوس  (كوربوريشن

  15340  28/08/2015  مغربي للتجزئة  دةهركة مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدو

  15341  28/08/2015  مغربي للتجزئة  هركة مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدودة

  15342  28/08/2015  مغربي للتجزئة  مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدودةهركة 

  15343  28/08/2015  مغربي ريتيل  هركة مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدودة

  15344  28/08/2015  مغربي ريتيل  هركة مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدودة

  15345  02/09/2015  مغربي ريتيل  هركة مجموعة مغربي الطبية القابضة احملدودة

  15358  02/09/2015  إنترو  إنتيل كوربوريشن

  15359  03/09/2015  انترو  إنتيل كوربوريشن

  15360  03/09/2015  هعار -هيكسا ل   هيكسا ل اي جي

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15402
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15403
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15404
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15410
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15411
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15412
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15418
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15419
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15422
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15424
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15425
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15426
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15427
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15428
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15429
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15433
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15434
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15435
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15436
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15437
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15438
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15443
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15450
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15451
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15452
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15453
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15454
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15455
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15468
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15469
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15470


15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   460  
  

 

  15361  07/09/2015  هعار -هيكسا ل   هيكسا ل اي جي

  15365  07/09/2015  نسبريسو  .آ.وسيتية دي برودوي نستلة أس س

  15366  07/09/2015  نسبريسو  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15367  07/09/2015  نسبريسو  .آ.وسيتية دي برودوي نستلة أس س

  15368  08/09/2015  نسبريسو  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس 

  15369  08/09/2015  همسا  ركة جيمكو للتجارة العامة والصناعة العامةه

كوبرا مع رسمة أفعى   هركة بدر عمر حبوب واوالده
  15370  08/09/2015  كوبرا

ثاندر او كي سي مع   .انك, ان بي ايه بروبرتيز
  15371  09/09/2015  رسمة

سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم 
  15378  09/09/2015  سولن كريزي  سيركتي

  15379  09/09/2015  حلواني  (هركة مساهمة سعودية)هركة حلواني أخوان 

  15380  09/09/2015  حلواني  (هركة مساهمة سعودية)هركة حلواني أخوان 

  15381  09/09/2015  حلواني اخوان  (هركة مساهمة سعودية)هركة حلواني أخوان 

  15382  09/09/2015  انحلواني اخو  (هركة مساهمة سعودية)هركة حلواني أخوان 

  15383  09/09/2015  حلواني اخوان  (هركة مساهمة سعودية)هركة حلواني أخوان 

  15384  11/09/2015  حلواني اخوان  (مساهمة سعوديةهركة )هركة حلواني أخوان 

  15390  11/09/2015  ريفوب  سانوفي

  15392  11/09/2015  ع رسمةفاين فالفي م  هركة نقل اخوان احملدودة

  15393  11/09/2015  فاين فالفي مع رسمة  هركة نقل اخوان احملدودة

كولكشنز مع  فاين  هركة نقل اخوان احملدودة
  15396  11/09/2015  رسمة

فاين كولكشنز مع   هركة نقل اخوان احملدودة
  15397  11/09/2015  رسمة

  15398  14/09/2015  كافيرام  بيوفارما

  15399  14/09/2015  511رسمة للحرف   آ.بي.فيات غروب أوتوموبايلز أس

  15402  14/09/2015  511مة للحرف رس  آ.بي.فيات غروب أوتوموبايلز أس

  15403  16/09/2015  511رسمة للحرف   آ.بي.فيات غروب أوتوموبايلز أس

  15408  17/09/2015  ربل مارفل تي امت  هركة مكاوي لاللبسة

هركة زمن خلدمات الضيافة والترفيه املساهمة 
  15411  17/09/2015  مع هعار -زمن   اخلصوصية احملدودة

هركة زمن خلدمات الضيافة والترفيه املساهمة 
  15412  22/09/2015  مع هعار -زمن   اخلصوصية احملدودة

  15413  22/09/2015  ماكنيل  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15471
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15475
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15476
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15477
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15478
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15479
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15480
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15481
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15488
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15489
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15490
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15491
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15492
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15493
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15494
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15500
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15502
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15503
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15506
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15507
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15508
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15509
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15512
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15513
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15518
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15521
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15522
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15523
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  15414  22/09/2015  ماكنيل  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  15415  22/09/2015  ماكنيل  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  15416  22/09/2015  ماكنيل  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  15417  22/09/2015  ريفيو  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  15418  22/09/2015  ريفيو  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  15419  22/09/2015  ريفيو  اركن جي ام بي اتشسي بي ام كريتيف براندز م

  15420  22/09/2015  ريفيو  سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتش

  ي كوربوريشنسيلغين
سيلغيني كوميتد تو 
امبروف ذة اليفز اف 
  باتينتس ويرلد

23/09/2015  15421  

  15423  24/09/2015  عودة كابيتا ل  . ل.م.بنك عودة ش

  15426  24/09/2015  كوبيغيوس  هوفمان ال ـ روش آ جي. ف

  15427  24/09/2015  داكوغني  .استيكس فارماسيوتيكالز، انك

  15428  24/09/2015  فاتوليك  .غالكسوسميثكالين انتلكتشوا ل بروبرتي مليتد

  15429  25/09/2015  ستيناما  .غالكسوسميثكالين انتلكتشوا ل بروبرتي مليتد

  15432  25/09/2015  ال بريري  ،.أي.البوراتوار ال بريري اس

  15433  28/09/2015  ال بريري مع هعار  ،.أي.البوراتوار ال بريري اس

  15436  28/09/2015  جيوردانو  والتون انترناهيونا ل ملتد

  15437  28/09/2015  جيوردانو  والتون انترناهيونا ل ملتد

  15438  05/10/2015  جيوردانو  والتون انترناهيونا ل ملتد

  15453  07/10/2015  كوهيبا  إيه.كوربوريشن هابانوس ، أس

  15458  07/10/2015  سلجني باللغة العبرية  سلجني كوربوريشن

  15459  07/10/2015  رفليميد باللغة العبرية  سلجني كوربوريشن

  15460  07/10/2015  (باللغة العبرية)أوسم   (هركة اسرائيلية)أوسم انفستمنتس مليتد 

  15461  07/10/2015  (باللغة العبرية)أوسم   (هركة اسرائيلية)أوسم انفستمنتس مليتد 

باللغة العبرية )أوسم   (هركة اسرائيلية)أوسم انفستمنتس مليتد 
  15462  07/10/2015  (مع صورة

لغة العبرية بال)أوسم   (هركة اسرائيلية)أوسم انفستمنتس مليتد 
  15463  07/10/2015  (مع صورة

  15464  07/10/2015  صورة -ازحيمان   خالد موسى ازحيمان

  15465  07/10/2015  صورة -ن ازحيما  خالد موسى ازحيمان

صورة كرة البيبسي   .بيبسيكو، اينك
  15466  07/10/2015  ملونة

  15469  07/10/2015  بيبسي  .بيبسيكو، اينك

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15524
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15525
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15526
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15527
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15528
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15529
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15530
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15531
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15533
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15536
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15537
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15538
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15539
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15542
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15543
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15546
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15547
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15548
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15563
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15568
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15569
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15570
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15571
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15572
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15573
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15574
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15575
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15576
http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15579
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  15470   بيبسي مع صورة الكرة  .بيبسيكو، اينك

 
  

http://172.23.71.194/Arb_site/REPORT3.ASP?CODE=15580
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 14114و 11145طلب نقل ملكية العالمتني رقم 
واملتعلق بنقل  16/11/1111الحقاً لكتابنا الصادر بتاري   ز وفؤاد ورجا هحادة احملترمني احملامون عزي/ السادة 

  ( .5)في الصنف ( )و العالمة ( )التجارية  العالمةملكية 
 من حيث حقوق العالمة التجارية الي هركة% 51نعلمكم بانه مت نقل ملكية العالمتني بنسبة 

 ( Societe des produits Nestle S.A.   ) 

 

 

 ادراج قيد ترخيص استخدام عالمة جتارية
م ، فإننا نفيدكم بأنه قد متّ  إدراج ترخيص استخدام .خ.هركة مرح للسياحة والسفر م/ السادة  

(35)الصنففي دالس   العالمة التجارية 
( .11352) واملسجلة حتت الرقم  ( 35)، وفي الصنف (11350)واملسجلة حتت الرقم   
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 #  6# التجارية التى مت تغيير هكل العالمة  العالمات

  هكل العالمة بعد التعديل  تاري  سند التحويل  رقم سند التحويل  رقم العالمة
   14/09/2015  5226/1/ع.ت  5776

   01/04/2015  11521/1/ع.ت  10970

   07/05/2015  11400/1/ع.ت  12488

   07/05/2015  11405/1/ع.ت  12489
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   12/08/2015  15131/1/ع.ت  19031

  16/06/2015  11601/1/ع.ت  21681
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 2015لسنة ( 2)إعالن رقم 

 

ع والرسوم  قانون امتيازات االخترا

 1553لسنه ( 11)رقم 

 

ع والرسوم رقم  ، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم 1553لسنة ( 11)وفقا ألحكام قانون امتيازات االخترا
في اعإعالن ويحق ألي هخص التقدم بطلب لشطب الرسم إذا ثبت بأن قد مت استخدامه قبل  صناعية املنشورة

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، على أن يقدم طالب الشخص ( 36)تاري  تسجيله مبوجب احكام املادة 
 . ها في الئحتهالئحة خطية حسب االصو ل املقررة الى املسجل، يبني فيها اسباب هطب الرسم التي يستند الي

 

 علي ذوقان

ع والرسوم  مسجل امتيازات االخترا
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610 

 
 10/02/1115 :بتاري      610 :طلب رقم 

 .هركة القدس العصرية خلدمات املصاعد واألدراج الكهربائية  : باسم
 .القدس : العنوان

 .مصاعد كهربائية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (صنيف لوكارنوت) 11/15: بالفئة 

 .هركة القدس العصرية خلدمات املصاعد واألدراج الكهربائية : عنوان التبليغ 
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615 

 
 11/13/1115 :بتاري      615 :طلب رقم 

 .هركة با ل كارم  : باسم
 .نابلس : العنوان

 .علبة رغوة بيضاء للحفالت :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (رنوتصنيف لوكا) 11/10: بالفئة 

 .هركة با ل كارم : عنوان التبليغ 
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611 

 
 11/13/1115 :بتاري             611 :طلب رقم 

 .هركة با ل كارم  : باسم
 .نابلس : العنوان

 .علبة رغوة بيضاء للحفالت :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/10: بالفئة 

 .هركة با ل كارم : عنوان التبليغ 
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611 

 
 11/14/1115 :بتاري             611 :طلب رقم 

 .الشركة الكبرى لصناعة األجهزة املنزلية : باسم
 .اململكة األردنية الهاهمية   –عمان : العنوان

 .صوبة غاز :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 13/13: بالفئة 

 .رام اهلل  –الوكيل ثابت جميل ملحم : عنوان التبليغ 
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611 

 
 11/16/1115 :بتاري             611 :طلب رقم 

 .محالت الكرمل لألدوات املنزلية : باسم
 .رام اهلل : العنوان

 .أواني زجاجية مزخرفة:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/11: بالفئة 

 .محالت الكرمل لألدوات املنزلية: عنوان التبليغ 
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614 

 
 11/16/1115 :بتاري             614 :طلب رقم 

 .هركة الورود لصناعة األحذية والتجارة العامة  : باسم
 .اخلليل  : العنوان

 .كعب أحذية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو)1/14: بالفئة 

 .مة هركة الورود لصناعة األحذية والتجارة العا: عنوان التبليغ 
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615 

 
 11/16/1115 :بتاري             615 :طلب رقم 

 .هركة الورود لصناعة األحذية والتجارة العامة  : باسم
 .اخلليل  : العنوان

 .كعب أحذية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو)1/14: بالفئة 

 .امة هركة الورود لصناعة األحذية والتجارة الع: عنوان التبليغ 
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616 

 
 11/16/1115 :بتاري             616 :طلب رقم 

 .هركة الورود لصناعة األحذية والتجارة العامة  : باسم
 .اخلليل  : العنوان

 .كعب أحذية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو)1/14: بالفئة 

 .جارة العامة هركة الورود لصناعة األحذية والت: عنوان التبليغ 
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612 

 
 15/16/1115 :بتاري             612 :طلب رقم 

 .عبد العظيم عبد الكرمي خليل الزرو    : باسم
 .اخلليل  : العنوان

 .نعل أحذية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو)1/14: بالفئة 

 .  عبد العظيم عبد الكرمي خليل الزرو: عنوان التبليغ 
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610 

 
 15/16/1115 :بتاري             610 :طلب رقم 

 .عبد العظيم عبد الكرمي خليل الزرو    : باسم
 .اخلليل  : العنوان

 .نعل أحذية :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو)1/14: بالفئة 

 .عبد العظيم عبد الكرمي خليل الزرو  : عنوان التبليغ 
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615 

 
 12/16/1115 :بتاري             615 :طلب رقم 

 .هركة ماستر ايتالي فيتنجز الصناعية التجارية  : باسم
 .بيت حلم  : العنوان

 .بروفيل أملنيوم :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/15: بالفئة 

 .هركة ماستر ايتالي فيتنجز الصناعية التجارية: عنوان التبليغ 
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631 

 
 12/16/1115 :بتاري             631 :طلب رقم 

 .هركة ماستر ايتالي فيتنجز الصناعية التجارية  : باسم
 .بيت حلم  : العنوان

 .بروفيل أملنيوم :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/15: بالفئة 

 .ية التجاريةهركة ماستر ايتالي فيتنجز الصناع: عنوان التبليغ 
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631 

 
 11/16/1115 :بتاري             631 :طلب رقم 

 .هركة سند للصناعات اعإنشائية  : باسم
 .رام اهلل : العنوان

 .كيس اسمنت باللون األحمر :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 15/5: بالفئة 

 .البيرة – الوكيل احملامي أحمد الكردي: عنوان التبليغ 
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631 

 
 11/16/1115 :بتاري             631 :طلب رقم 

 .هركة سند للصناعات اعإنشائية  : باسم
 .رام اهلل : العنوان

 .كيس اسمنت باللون األخضر :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 15/5: بالفئة 

 .رةالبي –الوكيل احملامي أحمد الكردي : عنوان التبليغ 
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633 

 
 15/15/1115 :بتاري             633 :طلب رقم 

 .تابوري مليتد –هركة جافورا   : باسم
 .اسرائيل: العنوان

 .علبة للمشروبات اخلفيفة مصنوعة من الزجاج او البالستيك :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/5: بالفئة 

 .رام اهلل  –ون عزيز وفؤاد ورجا هحادة الوكيل احملام: عنوان التبليغ 
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634 

 
 15/15/1115 :بتاري             634 :طلب رقم 

 .تابوري مليتد –هركة جافورا   : باسم
 .اسرائيل: العنوان

 .علبة للمشروبات اخلفيفة مصنوعة من الزجاج او البالستيك :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (رنوتصنيف لوكا) 11/5: بالفئة 

 .رام اهلل  –الوكيل احملامون عزيز وفؤاد ورجا هحادة : عنوان التبليغ 
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635 

 
 14/16/1115 :بتاري             635 :طلب رقم 

 .تابوري مليتد –هركة جافورا   : باسم
 .اسرائيل: العنوان

 .بالستيك علبة للمشروبات اخلفيفة مصنوعة من الزجاج او ال:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/5: بالفئة 

 .رام اهلل  –الوكيل احملامون عزيز وفؤاد ورجا هحادة : عنوان التبليغ 
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636 

 
 16/10/1115 :بتاري             636 :طلب رقم 

 .اتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي: باسم
تيبي باسي  11: زا رقم يهليفان كاديسي اتي بالهوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت ب: العنوان

 .راسكيسيهي
 .بسكويت على هكل سمكة:   لتسجيل تصميم أو منوذج على

  (تصنيف لوكارنو) 11/1: بالفئة 
 .الوكيل هركة فراس أتيرة للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ 

 
 
 
 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   485  
  

 

 
632 

 
 11/10/1115 :بتاري             632 :طلب رقم 

 .محالت الكرمل لألدوات املنزلية : باسم
 .رام اهلل : العنوان

 .أواني زجاجية مزخرفة:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/11: بالفئة 

 .محالت الكرمل لألدوات املنزلية: عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 



15/11/1115العـــدد الرابــع عشــر   486  
  

 

 
635 

 
 14/10/1115 :بتاري             635 :طلب رقم 

 .مل لألدوات املنزليةمحالت الكر : باسم
 .رام اهلل : العنوان

 .أواني زجاجية مزخرفة:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/11: بالفئة 

 .محالت الكرمل لألدوات املنزلية: عنوان التبليغ 
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641 

 
 16/10/1115 :بتاري             641 :طلب رقم 

 .غير لألحذيةمشغل حامد عبد الشكور موسى ص: باسم
 .اخلليل : العنوان

 .نعل أحذية:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 14/1: بالفئة 

 .الوكيل احملامي معتز اجلنيدي : عنوان التبليغ 
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641 

 
 31/10/1115 :بتاري             641 :طلب رقم 

 .تابوري مليتد –هركة جافورا   : باسم
 .اسرائيل: العنوان

 .علبة للمشروبات اخلفيفة مصنوعة من الزجاج او البالستيك :   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 11/5: بالفئة 

 .رام اهلل  –الوكيل احملامون عزيز وفؤاد ورجا هحادة : عنوان التبليغ 
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641 

 
 12/15/1115 :بتاري             641 :طلب رقم 

 .الشكور موسى صغير لألحذية مشغل حامد عبد: باسم
 .اخلليل : العنوان

 .نعل أحذية:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 14/1: بالفئة 

 .الوكيل احملامي معتز اجلنيدي : عنوان التبليغ 
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643 

 
 12/15/1115 :بتاري             643 :طلب رقم 

 .حذيةمشغل حامد عبد الشكور موسى صغير لأل: باسم
 .اخلليل : العنوان

 .نعل أحذية:   لتسجيل تصميم أو منوذج على
  (تصنيف لوكارنو) 14/1: بالفئة 

 .الوكيل احملامي معتز اجلنيدي : عنوان التبليغ 
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 2015لسنة ( 3)إعالن رقم 

 

 

 

 

ع والرسوم  قانون امتيازات االخترا

 1553لسنه ( 11)رقم 

 
، فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اختراع 1553لسنة ( 11)تراع والرسوم رقم وفقا ألحكام قانون امتيازات االخ

عتراض عن تسجيل أي اختراع في أي طلب من هذه الطلبات خال ل املدة القانونية البالغة املنشورة في اعإعالن ويحق اال
سجل، يبني فيها اسباب على أن يقدم االعتراض خطيا حسب االصو ل املقررة الى امل. ههرين من تاري  هذا االعالن

 . االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه

 

 

 

 

 علي ذوقان

ع والرسوم  مسجل امتيازات االخترا
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 رقم االمتياز: 
151 

Patent No. :  
151 

 اسم وعنوان اخملترع:
. رام اهلل   –دانية سامر محمد مجاهد   
.رام اهلل  –ليث عزام صالح عيسة   

رام اهلل  –محمد سامر محمد حصارمة   

Name & Address of Inventor: 
Dania Samer Mohamad Mujahed – Ramallah. 
Laith Azzam Saleh Ayasa– Ramallah. 
Mohamad Samer Mohamad Hasarmeh – Ramallah. 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
. رام اهلل   –دانيه سامر محمد مجاهد   
.رام اهلل  –ليث عزام صالح عيسة   

.رام اهلل  –مد سامر محمد حصارمه مح  

Name and address of the Applicant:  
Dania Samer Mohamad Mujahed – Ramallah. 
Laith Azzam Saleh Ayasa– Ramallah. 
Mohamad Samer Mohamad Hasarmeh – Ramallah. 

 تاري  تقدمي الطلب:
14/15/1114 

Date of Application : 
04/09/2014 

 موضوع االختراع : 
.حزام األمان الفعا ل عند احلواد   

Title of Invention: 
The Effective Seat Belt. 

 مدة االمتياز :
سنة 16   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
.حي اجلنان /  البيرة /رام اهلل   

Address for Services: 
Ramallah / Al-Birah / Al-Jenan. 

 
 

.سنوات ثانية ( 4) ملدة (  66) تياز االختراع رقم جتديد ام  The Renewal of Patent No. ( 66) for another ( 4 ) years. 

 اسم وعنوان اخملترع:
 رامش نانا مهاتري

Name & Address of Inventor: 
Ramesh Nana Mhatre. 

 تاري  جتديد الطلب:
11/15/1115: اعتبارا من   
11/15/1115: ولغاية        

Date of  Renewal Application : 
From : 02/09/2015 
To      : 02/09/2019 

 

 رقم االمتياز: 
166 

Patent No. :  
166 
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 اسم وعنوان اخملترع:
. غزة -عبد اهلل عايش   
.غزة –داليه ابو طاحون   
.غزة –اسراء اسليم   
.غزة –نشوى مقداد   

.غزة –سارة لوز   

Name & Address of Inventor: 
Abedallah A.Ayesh – Gaza. 
Dalia E.Abo Tahoun – Gaza. 
Isra’a S.Esleem – Gaza. 
Nashwa R.Meqdad – Gaza. 
Sarah M .Louz – Gaza. 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
. غزة -عبد اهلل عايش   
.غزة –داليه ابو طاحون   
.غزة –اسراء اسليم   
.غزة –نشوى مقداد   

.غزة –سارة لوز   

Name and address of the Applicant:  
Abedallah A.Ayesh – Gaza. 
Dalia E.Abo Tahoun – Gaza. 
Isra’a S.Esleem – Gaza. 
Nashwa R.Meqdad – Gaza. 
Sarah M .Louz – Gaza. 

 تاري  تقدمي الطلب:
15/6/2015 

Date of Application : 
15/6/1115 

 موضوع االختراع : 
بالكالسيوم وهرمون االستروجني  تدعيم اجلبنة الطرية

.النباتي كبديل ألدوية مرضى هشاهة العظام   

Title of Invention: 
Fortifying the soft cheece with calcium and 
phytoestrogen as a replacement for medication of 
osteoporosis. 

 مدة االمتياز :
سنة 16   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
.وزارة االقتصاد الوطني –رام اهلل  –فلسطني   

Address for Services: 
Palestine / Ramallah / Ministry of National Economy. 

 

 


