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العـدد السابع عشـر

مجلة الملكية الصناعية

وزارة اإلقتصـــاد الوطني

رام الله  -فلسطين
P.O box 1629
هاتف ، +972 2 2981214 :فاكس+972 2 2981207 :

العدد السابع عشر

تاريخ االصدار 2017/1/26

إعالن رقم ( )١لسنة 201٧
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية
رقم  33لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية المنشورة في هذا العدد من
مجلة الملكية الصناعية .ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل
ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن .وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه
مكتوبًا إلى مسجل العالمات التجارية وفقًا لألصول خالل األجل المذكور مبينًا
فيه أسباب اعتراضه ليتسنى لنا إجراء المقتضى القانوني.

علي ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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العـدد السابع عشر

)1(

Trade Mark No.: 17330

17330 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 17/03/2010

2010/03/17 : التاريخ

In Respect of: Business managing and chain
of stores for the sale of clothing , footwear and
fashion accessories .

 ادارة االعمال وسلسلة متاجر لبيع المالبس: من اجل
واالحذية وكماليات االزياء

In the name of: Fox Wizel Ltd

 شركة فوكس ويزل ليمتد: بأسم

Address: 9th. Ha’hermon st.., Lod, Israel

 اسرائيل،  لود،.  شارع هاهيرمون.9 : العنوان

Address for Services: A.F. & R. SHEHADEH,
LAW OFFICE, P.O.BOX 74, RAMALL

A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, : عنوان التبليغ
P.O.BOX 74, RAMALL

)2(

Trade Mark No.: 18359
In Class: 29
Date: 25/11/2010

18359 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف

2010/11/25 : التاريخ

In Respect of: Milk and other dairy
products;cheese;ghee;edible
oils
and
fats;preserved,dried and cooked fruits and
vegetables;jams.

,السمن, الجبن, اللبن وغيره من منتجات االلبان: من اجل
 فواكهة وخضروات,الزيوت والشحوم المعدة للتغذية
. والمربى, محفوظة والمطهية

In the name of: Best cheese company lisina’ate
muntajate al alban (shine.mime.mime)/ sharika
masriya that mas’ooliya mahdoda

 شركة بست تشيز كومباني لصناعة منتجات: بأسم
)  م.  م. األلبان ( ش

Address: 1 Emarate Al Obour- Salah SalemMadinat nase r- Al k!hira- jumhoriyat masr a arabia

–  عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر1 : العنوان
 جمهورية مصر العربية،القاهرة

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :حمزة على بني عودة-طمون -نابلس

()3

Trade Mark No.: 18361

العالمة التجارية رقم 18361 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 09/09/2010

التاريخ 2010/09/09 :
من اجل  :اللبن وغيره من منتجات االلبان ,الجبن,السمن,
الزيوت والشحوم المعدة للتغذية ,فواكهة وخضروات
محفوظة والمطهية  ,والمربى .

In Respect of: Milk and other dairy
products;cheese;ghee;edible
oils
and
fats;preserved,dried and cooked fruits and
vegetables;jams

بأسم  :شركة بست تشيز كومباني لصناعة منتجات
األلبان ( ش  .م  .م )  /شركة مصرية ذات مسؤولية
محدودة

In the name of: Best cheese company lisina’ate
muntajate al alban (shine.mime.mime)/ sharika
masriya that mas’ooliya mahdoda

العنوان  1 :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر –
القاهرة ،جمهورية مصر العربية

Address: 1 Emarate Al Obour- Salah SalemMadinat nase r- Al kahira- jumhoriyat masr a arabia
Address for Services:

عنوان التبليغ  :حمزة على بني عودة-طمون -نابلس

()4

العالمة التجارية رقم 21027 :
في الصنف 29 :

التاريخ 2012/05/16 :
من اجل  :المرتديال

Trade Mark No.: 21027
In Class: 29
Date: 16/05/2010
In Respect of: SAUSSAGES

العـدد السابع عشر
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بأسم  :شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائية
المساهمة الخصوصية المحدوده

In the name of: sharket mouassaset alsanabel leintaj
almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh
almahdoudah
Address: nablus - almantekah alsenaeya

العنوان  :نابلس /المنطقة الصناعية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :باسم دياب_نابلس_شارع االنبياء_ص ب _()227

مالحظة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة .

()5

Trade Mark No.: 21267

العالمة التجارية رقم 21267 :

In Class: 18

في الصنف 18 :

Date: 04/07/2012

التاريخ 2012/07/04 :
من اجل  :الجلود المدبوغةو تقليدهاوالمنتجات
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات
أخرى ،جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة،
صناديق الثياب وحقائب السفر ،الشماسي والمظالت
وعصي المشي ،السياط وأطقم الخيل والسروج

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

بأسم  :شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

In the name of: Qatar petrochemial company
limited
Address: Qatar

العنوان  :قطر

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سلفيت

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()6

العالمة التجارية رقم 21271 :

Trade Mark No.: 21271

العـدد السابع عشر
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In Class: 17

في الصنف 17 :

Date: 04/07/2012

التاريخ 2012/07/04 :
من اجل  :المطاط والغوتابرشا (مادة شبيهة بالمطاط)
والصمغ والحرير الصخري (األسبستوس) والميكا
واألصناف المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن
فئات أخرى ،البالستيك المشكل بالبثق الستعماله في
الصناعة ،المواد التي تستخدم في التغليف والشد
والحشو والعزل ،المواسير المرنة (غير المعدنية)

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica and goods made from these materials and
not included in other classes; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials;flexible pipes, not of metal

In the name of: Qatofin company lhmhted

بأسم  :شركة قاتوفين المحدودة
العنوان  :قطر  -الدوحة

Address: Qatar

عنوان التبليغ  :سلفيت

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة.

()7

العالمة التجارية رقم 22624 :
في الصنف 35 :

التاريخ 2013/04/03 :
من اجل  :خدمات االغاثة االنسانية و التنمية الدولية
خالل المساعدة المحلية وهي تنمية وتنسيق و تنظيم و
اجراء المشاريع التطوعية في طبيعة العمل مع مجموعات
المجتمع لضمان ان يكونوا اصحاب المصلحة الرئيسين
خالل عملية التنمية و مشاريع البنية التحتية  ،العمل مع
المجتمعات اذ يختارون المشاريع التي يريدون العمل
بها ،الحصول على مصالحهم خالل مراحل المشروع،
العمل مع مجموعات المجتمع المحلي لضمان مشاريع
البنية التحتية لخلق فرص عمل و تدريب مهني و حشد
المجتمع او برامج الديمقراطية،

Trade Mark No.: 22624
In Class: 35
Date: 03/04/2013
In Respect of: International development and
humanitarian relief services through grassroots
assistance, namely developing, coordinating,
organizing and conducting volunteer projects in
the nature of working with community groups to
ensure they are key stakeholders throughout the
development process and infrastructure projects,
working with communities so that they select
the projects they most want to work on, getting
their buy-in throughout all stages of the project,
working with local community groups to ensure
infrastructure projects generate employment,
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العـدد السابع عشر

and vocational training, community mobilization
or democratization programs, working to help
inform community members about their rights/
responsibilities, creating linkages with their local
governments so that they can be better advocates,
informing them of available services, cooperative
development services, association building
services, creation and strengthening of NGO’s,
working to develop community member’s skill
sets so as to help them through the process of
establishing themselves institutionally, as needed,
to continue local development efforts.

/العمل لمساعدة افراد المجتمع على معرفة حقوقهم
 اقامة روابط مع الحكومات المحلية بحيث،مسؤولياتهم
 ابالغهم بالخدمات، يمكن ان يكونوا افضل المؤيدين
 خدمات البناء، خدمات التنمية التعاونية،المتاحة
 انشاء وتعزيز المنظمات الغير حكومية،الترابطية
 العمل على تنمية مهارة افراد المجتمع وضعت،
، حسب الحاجة،لتساعدهم خالل عملية بنائهم مؤسسيًا
.لمواصلة جهود التنمية المحلية

In the name of: cooperative housing foundation
,d/b/a CHFinternational d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال

Address: 8601Georgia avenue ,suite 800,silver
spring maryland 20910,united state.

سلفر سبرنج,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

)8(

Trade Mark No.: 22625
In Class: 37
Date: 25/03/2014

22625 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف

2014/03/25 : التاريخ

In Respect of: Building construction; repair;
installation services for a purpose of International
development and humanitarian relief services,
namely providing a wide range of infrastructural
assistance to low-income and other distressed
communities, namely, construction of transitional
shelters, construction of permanent homes,
construction of developed waste management and
water treatment/purification systems, construction
of roads, bridges, electrical systems, schools,
clinics and other municipal systems.

 خدمات إنشاء المباني؛ خدمات الصيانة: من اجل
وذلك لغايات خدمات, واإلصالح ؛ خدمات التركيب
 وهي توفير عدد، االغاثة االنسانية و التنمية الدولية
كبير من مساعدة البنية التحتية للبلدان ذات الدخل
 بناء،  وهي، المنخفض و المجتمعات المنكوبة االخرى
 بناء تدوير،  بناء المنازل الدائمة، المالجىء االنتقالية
 بناء، تنقية المياه/ النفايات المتقدمة و نظم معالجة
،  المدارس،  االنظمة الكهربائية،  الجسور، الطرق
. المستوصفات و االنظمة البلدية االخرى

In the name of: cooperative housing foundation
,d/b/a CHFinternational d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال
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Address: 8601Georgia avenue ,suite 800,silver
spring maryland 20910,united state.

العـدد السابع عشر

سلفر سبرنج,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

)9(

Trade Mark No.: 22626

22626 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 03/04/2013

2013/04/03 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation for the purpose
of International development and humanitarian
relief services, namely providing a wide range of
infrastructural assistance to low-income and other
distressed communities, namely, provision of
transitional shelters made out of materials such as
bamboo, brick, metal, concrete and cinder blocks
and sanitation systems in disaster settings.

 ترتيب،  خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل
 وذلك لغايات خدمات االغاثة االنسانية،االقامة المؤقتة
 وهي توفير عدد كبير من مساعدة، و التنمية الدولية
البنية التحتية للبلدان ذات الدخل المنخفض و
 توفير مالجىء،  وهي، المجتمعات المنكوبة االخرى
انتقالية مصنوعة من الخيزران والطوب والمعادن
والخرسانة و احجار الطوب و انظمة الصرف الصحي في
.. اعدادات الكوارث

In the name of: cooperative housing foundation
,d/b/a CHFinternational d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال

Address: 8601Georgia avenue ,suite 800,silver
spring maryland 20910,united state.

سلفر سبرنج,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

)10(

Trade Mark No.: 22627

22627 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 36

العـدد السابع عشر

36 : في الصنف

Date: 03/04/2013

2013/04/03 : التاريخ

In Respect of: ), Insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs for a purpose
of International development and humanitarian
relief services, namely providing a wide range
of financial assistance to low-income and other
distressed communities in various areas, namely,
providing micro credit to expand or start businesses,
fund education, fund home improvement, fund
agricultural production and marketing; wholesale
commercial lending to institutions

 خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون: من اجل
المالية ؛ الشؤون العقارية لغايات خدمات االغاثة
االنسانية و التنمية الدولية وهي توفير نطاق واسع
من المساعدة المالية الصحاب الدخل المنخفض و
 وهي،لمجتمعات منكوبة اخرى في مناطق مختلفة
توفير القروض الصغيرة لتوسيع او بدء مشاريع تجارية
 تمويل االنتاج، تمويل ترميم المنازل، تمويل التعليم،
الزراعي و التسويق و اقراض المؤسسات التجارية للبيع
.بالجملة

In the name of: cooperative housing foundation
,d/b/a CHFinternational d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال

Address: 8601Georgia avenue ,suite 800,silver
spring maryland 20910,united state.

سلفر سبرنج,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

)11(

Trade Mark No.: 22628
In Class: 42
Date: 03/04/2013
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 for a purpose International
development and humanitarian relief services,
namely providing a wide range of infrastructural
assistance to low-income and other distressed
communities, namely, design of transitional
shelters, design of permanent homes,

22628 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف

2013/04/03 : التاريخ
 الخدمات العلمية والتكنولوجية واالبحاث: من اجل
 خدمات التحليل، والتصاميم المتعلقة بتلك الخدمات
 تصميم وتطوير اجزاء الكمبيوتر، واالبحاث الصناعية
وذلك لغايات,  الخدمات القانونية، وبرامجه التشغيلية
 وهي توفير، خدمات االغاثة االنسانية و التنمية الدولية
عدد كبير من مساعدة البنية التحتية للبلدان ذات الدخل
 وهي تصميم، المنخفض و المجتمعات المنكوبة االخرى
،  تصميم المنازل الدائمة، المالجىء االنتقالية
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engineering in the field of developed waste
management and water treatment/purification
systems, engineering in the field of rehabilitation of
roads, bridges, electrical systems, schools, clinics
and other municipal systems.

الهندسة في مجال تدوير النفايات المتقدمة وانظمة
،  الهندسة في مجال اصالح الطرق، تنقية المياه/ معالجة
 المستوصفات،  المدارس،  االنظمة الكهربائية، الجسور
.و انظمة البلدية االخرى

In the name of: cooperative housing foundation
,d/b/a CHFinternational d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال

Address: 8601Georgia avenue ,suite 800,silver
spring maryland 20910,united state.

سلفر سبرنج,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

)12(

Trade Mark No.: 25156

25156 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 01/04/2014

2014/04/01 : التاريخ

In Respect of: Salt (Cooking-)

 انشطة ملح الطعام: من اجل

In the name of: SHAREKT amlah il dafeh il gharbia

م تحت الرقم.خ. شركة امالح الضفة الغربية م: بأسم
562437152

Address: Jericho-Dead Sea

 البحر الميت- اريحا: العنوان

Address for Services:

 المحامي ساهر الرفاعي: عنوان التبليغ

)13(

Trade Mark No.: 25178

25178 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 09/07/2014

التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ،مستحضرات
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ ،الصابون،
العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل
(الكوزمتيك) ،غسول (لوسيون) الشعر ،معاجين
ومنظفات األسنان .

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

In the name of: Canon Kabushiki Kaisha

بأسم  :كانون كابوشيكي كايشا
العنوان  ، 2 – 30 :شيموماروكو  – 3تشومة  ،أوتا – كو
 ،طوكيو  ،اليابان.

Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

()14

العالمة التجارية رقم 25183 :
في الصنف 11 :

التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات
بأسم  :كانون كابوشيكي كايشا

Trade Mark No.: 25183
In Class: 11
Date: 09/07/2014
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes .
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha

العنوان  ، 2 – 30 :شيموماروكو  – 3تشومة  ،أوتا – كو
 ،طوكيو  ،اليابان.

Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 27337 :
في الصنف 3 :

التاريخ 2015/08/05 :
من اجل  :ملينات األقمشة التي تستخدم في غسيل
المالبس؛ مبيضات غسيل المالبس؛ نشا غسيل المالبس؛
مزيالت البقع؛ مستحضرات مضادة للشواش لألغراض
المنزلية؛ الصابون؛ مزيالت أوساخ الغسيل؛ منظفات
غسيل األطباق؛ مزيالت األوساخ لالستخدام المنزلي،
المنظفات الستخدام المطبخ؛ منظفات المراوح؛ منظفات
النوافذ؛ منظفات الحمامات؛ منظفات كرسي التواليت؛
منظفات األرضيات؛ مستحضرات تنظيف أنابيب
التصريف؛ مستحضرات التبييض لالستخدام المنزلي؛
المنظفات إلزالة العفن؛ صابون الجسم؛ صابون اليدين؛
الشامبو؛ مواد لغسول الشعر؛ مستحضرات تسريح
الشعر؛ لوشن الشعر؛ مقويات الشعر (مستحضرات
تجميل)؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ مستحضرات
التجميل لنمو الشعر؛ كريمات للجلد؛ لوشن البشرة؛
مستحضرات التجميل لالستحمام؛ المستحضرات
ّ
المضادة للتعرق (ماء للزينة)؛ مزيالت الروائح الكريهة؛
غسول الوجه؛ مستحضرات التجميل؛ الزيوت العطرية؛
معطرات الغرف؛ منظفات االسنان؛ غسول الفم (لغير
الغايات الطبية)؛ رذاذ تلطيف رائحة األنفاس؛ كريمات
األحذية؛ مستحضرات التلميع.
بأسم  :ليون كوربوريشن

Trade Mark No.: 27337
In Class: 3
Date: 05/08/2015
;In Respect of: Fabric softeners for laundry use
Laundry bleaches; Laundry starches; Stain
removers; Antistatic preparations for household
purposes; Soaps; Laundry detergents;Dishwashing
detergents; Detergents for household use, detergents
;for kitchen use; Fan cleaners; Window cleaners
Bathroom cleaners; Toilet bowl detergents; Floor
cleaners; Cleaning waste pipes (Preparations
;for -); Bleaching preparations for domestic use
Detergents for mold removal; Body soaps;Hand
;soaps; Shampoos; Hair rinses;Hair conditioners
Hair lotions; Hair tonics [cosmetics]; Hairdressing
preparations; Cosmetics for hair-growths; Skin
creams;Skin lotions;Baths (Cosmetic preparations
;for -); Antiperspirants [toiletries]; Deodorants
Facial washes; Cosmetics;Essential oils; Room
fragrances; Dentifrices; Mouthwashes (not for
medical purpose); Breath freshening sprays; Shoe
creams; Polishing preparations.

In the name of: LION CORPORATION

العنوان  ، 7-3 :هونجو  - 1تشومة  ،سوميدا  -كو  ،طوكيو
 ، -130 8644اليابان

Address: ,3-7 Honjo 1-chome , Sumida-ku, Tokyo
130-8644, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 27402

العالمة التجارية رقم 27402 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 12/08/2015

التاريخ 2015/08/12 :
من اجل  :مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها من
المواد لالستخدام في الغسيل  ،المنظفات  ،الملمعات ،
ومواد الصقل  ،مستحضرات الكشط ،الصابون .

In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps.

بأسم  :ذا بروكتر اند جامبل كومباني (اوهايو كاربوريشن)

In the name of: The Procter & Gamble Company
)(Ohio Corporation

العنوان  :وان بروكتر اند جامبل بالزا سينسيناتي ،اوه
اتش  45202الواليات المتحدة االمريكية

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
OH 45202, USA

عنوان التبليغ  :رام الله ،برج رام الله التجاري ،الطابق الثالث

Address for Services:

()17

العالمة التجارية رقم 27699 :
في الصنف 30 :

التاريخ 2015/09/22 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا
والساغو والبن االصطناعي  ,الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجه  ,عسل النحل والعسل االسود ,
الخميرة ومسحوق الخبيز  ,الملح والخردل  ,الخل ,
الصلصات (التوابل) البهارات  ,الثلج .
بأسم  :عاصم عزات ناصر نزال

Trade Mark No.: 27699
In Class: 30
Date: 22/09/2015
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: asem ezat naser nazzal

13
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Address: qalqeeliah sharea abed alraheem alsabe›e
benaiat albon alarabi

العـدد السابع عشر

 بناية البن-  شارع عبد الرحيم السبع-  قلقيلية: العنوان
العربي

Address for Services:

0599919197  جوال: عنوان التبليغ

)18(

Trade Mark No.: 27729

27729 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 05/10/2015

2015/10/05 : التاريخ

In Respect of: Mineral and aerated water .

 المياه الغازية والمعدنية: من اجل

In the name of: Seeds of Hope A.E

.م.خ. شركة بذور االمل للتأسيس الزراعي م: بأسم

Address: P.O. Box 49, Jericho, Palestine

-  فلسطين، اريحا،49 ب. ص: العنوان

Address for Services:

0592259564 :  جوال رقم-  فؤاد جدوع: عنوان التبليغ

)19(

Trade Mark No.: 27814
In Class: 3
Date: 19/10/2015
In Respect of: Fragrances, toiletries for the care and
cleaning of the hair and skin, cosmetics
In the name of: Retail Royalty Co.
Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

27814 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف

2015/10/19 : التاريخ
 المياه الغازية والمعدنية: من اجل
 ريتايل رويالتي كو: بأسم
،  الس فيغاس، كونفينشن سينتر درايف101 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 89109 أن في

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

()20

Trade Mark No.: 27815

العالمة التجارية رقم 27815 :

In Class: 14

في الصنف 14 :

Date: 19/10/2015

التاريخ 2015/10/19 :

In Respect of: Jewelry

من اجل  :مجوهرات

In the name of: Retail Royalty Co.

بأسم  :ريتايل رويالتي كو
العنوان  101 :كونفينشن سينتر درايف ،الس فيغاس ،
أن في  ، 89109الواليات المتحدة األمريكية

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

()21

العالمة التجارية رقم 27816 :
في الصنف 18 :

التاريخ 2015/10/19 :
من اجل  :حقائب ظهر وحقائب للشاطئ وحقائب للكتب
وحقائب للرياضة البدنية وجزادين وحقائب للخصر
وحقائب ظهر ومحافظ جيب وعلب لحفظ الوثائق وعلب
لبطاقات االئتمان وعلب التواليت تباع فارغة والمظالت.

Trade Mark No.: 27816
In Class: 18
Date: 19/10/2015
In Respect of: Backpacks, beach bags, book bags,
gym bags, purses, waist packs, rucksacks, wallets,
document cases, credit card cases; toiletry cases
sold empty; umbrellas.

العـدد السابع عشر

15

2017/1/26

In the name of: Retail Royalty Co.

بأسم  :ريتايل رويالتي كو
العنوان  101 :كونفينشن سينتر درايف ،الس فيغاس ،
أن في  ، 89109الواليات المتحدة األمريكية

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

()22

Trade Mark No.: 27817

العالمة التجارية رقم 27817 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 19/10/2015

التاريخ 2015/10/19 :

In Respect of: Clothing, footwear, headwear

من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

In the name of: Retail Royalty Co.

بأسم  :ريتايل رويالتي كو
العنوان  101 :كونفينشن سينتر درايف ،الس فيغاس ،
أن في  ، 89109الواليات المتحدة األمريكية

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

()23

العالمة التجارية رقم 27818 :
في الصنف 35 :

التاريخ 2015/10/17 :

Trade Mark No.: 27818
In Class: 35
Date: 17/10/2015

العـدد السابع عشر

16

2017/1/26

من اجل  :خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة
على االنترنت وتتضمن مجموعة واسعة من السلع.

In Respect of: Retail and online retail services
featuring a wide variety of goods
In the name of: Retail Royalty Co.

بأسم  :ريتايل رويالتي كو
العنوان  101 :كونفينشن سينتر درايف ،الس فيغاس ،
أن في  ، 89109الواليات المتحدة األمريكية

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:

()24

العالمة التجارية رقم 27819 :
في الصنف 36 :

التاريخ 2015/10/19 :
ً
من اجل  :خدمات المالية وتحديدا بطاقات مخزنة ذات
قيمة والتي يمكن استبدالها لشراء السلع.
بأسم  :ريتايل رويالتي كو

Trade Mark No.: 27819
In Class: 36
Date: 19/10/2015
In Respect of: Financial services, namely, issuing
stored value cards that may be redeemed for the
purchase of goods
In the name of: Retail Royalty Co.

العنوان  101 :كونفينشن سينتر درايف ،الس فيغاس ،
أن في  ، 89109الواليات المتحدة األمريكية

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
NV 89109, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص
.ب  4472البيرة

Address for Services:
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العـدد السابع عشر

)25(

Trade Mark No.: 27884

27884 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 28/10/2015

2015/10/28 : التاريخ

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers

 البسكويت، البسكويت، الشوكوالته، الحلويات: من اجل
) بسكويت مكون من رقائق (بسكويت ويفر،الهش

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM
SIRKETI

 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي: بأسم

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey

 كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي: العنوان
 تركيا، اسطنبول/  أوسكودار1/6:سوكاك نو

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)26(

Trade Mark No.: 28255
In Class: 30
Date: 17/12/2015
In Respect of: Coffee, artificial coffee

28255 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

2015/12/17 : التاريخ
 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed
Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان

Address for Services:

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

العـدد السابع عشر
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2017/1/26
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العالمة التجارية رقم 28347 :
في الصنف 32 :

التاريخ 2015/12/28 :

Trade Mark No.: 28347
In Class: 32
Date: 28/12/2015

من اجل  :البيرة(شراب شعير) والمياه المعدنيه والغازيه
وغيرها من المشروبات غير الكحوليه  ،مشروبات
مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه شراب
ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات .

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

بأسم  :شركة المدموج التجارية

In the name of: SHAREKIT AL MADMUOJ AL
TEJARAH

العنوان  :نابلس  -شارع فيصل  -تلفون 0599151030 :

Address: NABLUS SHARE’ FESAL - TEL :
0599151030

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي عميد صيام  -عمارة
االسراء  -تلفون 0599151030

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 28430 :
في الصنف 29 :

التاريخ 2016/01/12 :

Trade Mark No.: 28430
In Class: 29
Date: 12/01/2016

من اجل  :اللحوم؛ اللحوم المحفوظة؛لحم سمك
لالستهالك البشري؛ سمك غير حي ،سمك معلب؛ طعام
محضر من األسماك؛ دواجن غير حية؛بندق محضر؛ زبدة
لب الشوكوال؛شوربات؛ مستحضرات إلعداد الشوربة؛
مرق لحم؛ زيتون محفوظ؛ زيت الزيتون للطعام؛ حليب؛
مشروبات الحليب [يكون الحليب هو السائد فيها]؛
حليب مكثف؛ منتجات الحليب؛ خضروات مجففة؛
خضروات مطهوة؛ خضروات محفوظة .خضروات
معلبة؛ فواكه مجمدة؛جلي فواكه؛ قشور فواكه؛فواكه
مطبوخة؛أطعمة خفيفة أساسها الفواكه؛ فواكه معلبة؛
زبدة الفول السوداني؛ فول سوداني محضر؛ طحينة
[عجينة بذور السمسم]؛ بيض؛ بيض مجفف؛ رقائق
البطاطس؛ رقاقات البطاطس المحمرة؛رقاقات البطاطا؛
زيوت صالحة لألكل.

In Respect of: Meat; meat, preserved; fish meal
;for human consumption; fish, not live; fish, tinned
foods made from fish; poultry, not live; nuts,
prepared; chocolate nut butter; soups; preparations
;for making soup; bouillon; olives, preserved
olive oil for food; milk; milk beverages, milk
;predominating; condensed milk; milk products
vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetables,
;preserved; vegetables, tinned; frozen fruits
fruit jellies; fruit peel; fruit, stewed; fruit-based
snack food; fruits, tinned; peanut butter; peanuts,
;prepared; tahini [sesame seed paste]; eggs
powdered eggs; potato chips; potato crisps; potato
flakes; edible oils

بأسم  :شركة كونيا التجارية المساهمة لصناعة السكر

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :إسكي بيشيهير يولو أوزري رقم  19:ميرام
كونيا – تركيا

Address: ESKI BEYSEHIR YOLU UZERI NO; 19
MERAM KONTA - TURKEY

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 28431 :
في الصنف 30 :

التاريخ 2016/01/12 :

Trade Mark No.: 28431
In Class: 30
Date: 12/01/2016

من اجل  :القهوة؛ الكاكاو؛ الشاي؛ مشروبات أساسها
القهوة؛ مشروبات أساسها الكاكاو؛ مشروبات أساسها
الشوكوال؛ معكرونة؛ رافيول (فطائر بالجبنة والصلصة
الحمراء)؛ نودلز؛ خبز؛ باجل ( حلقة من الخبز مرشوش
بالسكر)؛ فطائر؛ عجينة فطائر؛ مهلبية؛مهلبية األرز؛
كسترد؛ عسل؛ هالم ملكي؛ شمع النحل (عكبر)؛ توابل؛
بهارات؛ صلصات[توابل]؛ مسحوق الخبيز؛ دقيق؛ خميرة؛
خالصات خميرة لالستهالك البشري؛ نشا للطعام؛
سميد؛ سكر؛ حبيبات سكر؛ سكر مكعبات؛ مسحوق سكر؛
شاي؛ شاي مثلج؛ حلويات محضرة من السكر؛ حلوى؛
شوكوال؛ حلويات شوكوال؛ بسكويت؛ بسكويت بالزبدة؛
بسكويت هش غير محلى؛ كعكة الوفل؛ علكة؛ مثلجات
صالحة لألكل؛ ملح طعام؛ طحين معالج لالستهالك
البشري؛ شعير مطحون لالستهالك البشري،شوفان
معالج لالستهالك البشري؛ حبوب معالجة لالستهالك
البشري؛ دبس للطعام.

In Respect of: Coffee; cocoa; tea; coffeebased
;beverages
cocoa-based
;beverages
;chocolate-based beverages; pasta; ravioli
;noodles; bread; bagels; pastries; pastry dough
puddings; rice pudding; custard; honey; royal
jelly; propolis; seasonings; condiments; sauces
[condiments];baking powder; flour; yeast; yeast
;extracts for human consumption; starch for food
;semolina; sugar; granulated sugar; cube sugar
powdered sugar; tea; iced tea; confectionery made
;of sugar; candy; chocolate; chocolate confections
;biscuits; petit-beurre biscuits; crackers; waffles
chewing gum; edible ices; cooking salt; processed
wheat for human consumption, crushed barley
for human consumption, processed oats for
human consumption, processed grains for human
consumption; molasses for food..

بأسم  :شركة كونيا التجارية المساهمة لصناعة السكر

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :إسكي بيشيهير يولو أوزري رقم  19:ميرام
كونيا – تركيا

Address: ESKI BEYSEHIR YOLU UZERI NO; 19
MERAM KONTA - TURKEY

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:
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العـدد السابع عشر

)30(
Trade Mark No.: 28522

28522 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 02/02/2016

2016/02/02 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical use 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.

 األدوية والمستحضرات البيطرية؛: من اجل
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أطعمة حمية
غذائية ومواد مهيأة لألغراض الطبية والبيطرية وأغذية
لألطفال الرضع؛ مكمالت غذائية لإلنساو والحيوانات؛
لصقات ولوازم التضميد؛ مواد لوقف وتشميع األسنان؛
مطهرات؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات
.الضارة؛ مبيدات فطريات و مبيدات أعشاب

In the name of: GINSANA SA

 غينسانا اس ايه: بأسم

Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, Switzerland

 سويسرا، بيوغيو6934 ، فييا موليني: العنوان

Address for Services:

 نابلس-  طمون- حمزة علي بني عودة: عنوان التبليغ
0597332712 هاتف-

)31(

Trade Mark No.: 28523
In Class: 5
Date: 02/02/2016
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical use 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.

28523 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

2016/02/02 : التاريخ
 األدوية والمستحضرات البيطرية؛: من اجل
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أطعمة حمية
غذائية ومواد مهيأة لألغراض الطبية والبيطرية وأغذية
لألطفال الرضع؛ مكمالت غذائية لإلنساو والحيوانات؛
لصقات ولوازم التضميد؛ مواد لوقف وتشميع األسنان؛
مطهرات؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات
.الضارة؛ مبيدات فطريات و مبيدات أعشاب

العـدد السابع عشر
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بأسم  :سوهو فلورديس انتيرناشيونال بي تي واي
ليمتد.

In the name of: SOHO Flordis International Pty
Limited

العنوان  :ليفل  156 ،4باسيفيك هايواي 2065 ،اس تي
لييوناردس ،ان اس دبليو ،أستراليا

Address: Level 4, 156 Pacific Highway, 2065 St
Leonards, NSW, Australia

عنوان التبليغ  :حمزة علي بني عودة -طمون  -نابلس
-هاتف 0597332712

Address for Services:

()32

العالمة التجارية رقم 28524 :
في الصنف 5 :

التاريخ 2016/02/02 :

Trade Mark No.: 28524
In Class: 5
Date: 02/02/2016

من اجل  :األدوية والمستحضرات البيطرية؛
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أطعمة حمية
غذائية ومواد مهيأة لألغراض الطبية والبيطرية وأغذية
لألطفال الرضع؛ مكمالت غذائية لإلنساو والحيوانات؛
لصقات ولوازم التضميد؛ مواد لوقف وتشميع األسنان؛
مطهرات؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات
الضارة؛ مبيدات فطريات و مبيدات أعشاب.

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical use 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.

بأسم  :سوهو فلورديس انتيرناشيونال بي تي واي
ليمتد.

In the name of: GINSANA SA

العنوان  :ليفل  156 ،4باسيفيك هايواي 2065 ،اس تي
لييوناردس ،ان اس دبليو ،أستراليا

Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, Switzerland

عنوان التبليغ  :حمزة علي بني عودة -طمون  -نابلس
-هاتف 0597332712

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28547

العالمة التجارية رقم 28547 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 03/02/2016

التاريخ 2016/02/03 :
من اجل  :أجهزة حاسوب؛ أجهزة ذاكرة الكمبيوتر؛
خادمات الكمبيوتر؛ برامج مسجلة للحاسوب [برامج]؛
تطبيقات برامج الحاسوب قابلة للتنزيل؛ برامج مراقبة
[برامج الحاسوب]؛ أجهزة حاسوب محمولة؛ برامج
الحاسب اآللي [برامج قابلة للتنزيل]؛ أجهزة الكمبيوتر؛
أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ جهاز التوجيه؛ أجهزة التخزين
للكمبيوتر.

In Respect of: Computers; computer memory
;devices
;servers
computer
programmes
(programs),
;recorded
computer
software
applications, downloadable; monitors (computer
programs); laptop computers; computer programs
;(downloadable software); computer hardware
computer peripheral devices; router; computer
storage devices.
In the name of: INSPUR GROUP CO., LTD

بأسم  :انسبور غروب كو ،.ليمتد
العنوان  1036 :النغشاو رود ،هاي-تيك اينداستريال
ديفيلوبمنة زون ،جينان سيتي ،شاندونغ بروفينس،
جمهورية الصين الشعبية 250101

Address: 1036 LANGCHAO ROAD, HIGH-TECH
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA 250101
Address for Services:

عنوان التبليغ  :طمون -نابلس

()34

العالمة التجارية رقم 28548 :
في الصنف 42 :

التاريخ 2016/02/03 :

Trade Mark No.: 28548
In Class: 42
Date: 03/02/2016

العـدد السابع عشر
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ُ
من اجل  :تصميم نظم الحاسوب؛ تصميم برمجيات
الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ ااستشارات في
مجال تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات الحماية
من فيروسات الحاسوب؛ تأجير وحدات خدمة االنترنت؛
تخزين البيانات اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ نسخ
احتياطية للبيانات خارج مواقع شبكة االنتيرنيت؛ إنشاء
وصيانة مواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين.

;In Respect of: Computer system design
computer software design; maintenance of
computer software; consultancy in the design and
development of computer hardware; computer
;virus protection services; rental of web servers
electronic data storage; cloud computing; off-site
data backup; creating and maintaining web sites for
others.
In the name of: INSPUR GROUP CO., LTD

بأسم  :انسبور غروب كو ،.ليمتد
العنوان  1036 :النغشاو رود ،هاي-تيك اينداستريال
ديفيلوبمنة زون ،جينان سيتي ،شاندونغ بروفينس،
جمهورية الصين الشعبية 250101

Address: 1036 LANGCHAO ROAD, HIGH-TECH
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA 250101
Address for Services:

عنوان التبليغ  :طمون -نابلس

()35

العالمة التجارية رقم 28550 :
في الصنف 29 :

التاريخ 2016/02/02 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة وطيور
الصيد  -مستخرجات اللحوم  -اللحوم المحفوظة والمعلبة
 الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية الجيالتين والمربيات  -االغذية المحفوظة والمخلالت اللبن وغيره من منتجات االلبان (زبدة وسمنة حيواني) -جبنة وحليب مجفف وشحوم صالحة للتغذية  -الزيوت -
زيوت مهدرجة صالحة للتغذية  -زبدة نباتية  -مارغرينز
بأسم  :شركة الحمودة للمنتوجات الغذائية
العنوان  :القدس السواحرة الشرقية
عنوان التبليغ  :القدس السواحرة الشرقية

Trade Mark No.: 28550
In Class: 29
Date: 02/02/2016
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: sharikat Al-Hamoda
Address: Jerusalem Alsawahra
Address for Services:
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العـدد السابع عشر

)36(

Trade Mark No.: 28554
In Class: 36
Date: 04/02/2016

28554 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف

2016/02/04 : التاريخ

In Respect of: Financial services, banking, bill
payment services, credit card services, debit
card services, charge card services, pre-paid card
services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, smart cards and
electronic cash services, cash disbursement,
cash replacement rendered by credit cards and
debit cards, electronic cash transactions, check
verification, check cashing, deposit access and
automated teller machine services, payment
processing services, processing of financial
transactions online via a global computer network
or via telecommunication, mobile or wireless
devices, transaction authentication and verification
services, travel insurance underwriting services,
electronic funds transfer and currency exchange
services, financial assessment and risk management
services for others in the field of consumer credit,
credit management services, and dissemination
of financial information and electronic payment
data via a global computer network or via
telecommunication, mobile or wireless devices;
financial sponsorship of sporting events for others
and musical concerts and wine festivals

 خدمات, الخدمات البنكية, الخدمات المالية: من اجل
 خدمات بطاقات, خدماء بطاقات االئتمان,دفع الفواتير
 خدمات البطاقات, خدمات بطاقات الشحن,السحب
, الحركات االلكترونية الدائنة والمدينة,مسبقة الدفع
 خدمات البطاقات الذكية,تحويل النقد االكترونيا
, المدفوعات النقدية,وخدمات النقد االلكتروني
,االستبدال النقدي المقدم من بطاقات االئتمان والسحب
 فحص, فحص الشيكات,الحركات النقدية االلكترونية
 خدمات, خدمات االت السحب وااليداع النقدي,النقود
 معالجة الحركات المالية المباشرة,معالجة الدفعات
اونالين عبر شبكة كمبيوتر عالمية او عبر ادوات االتصال
 خدمات توثيق وفحص,الثابتة او المتحركة او الالسلكية
 خدمات تحويل, خدمات تامين السفر,الحركات المالية
 خدمات التقييم المالي,االموال والصرافة الكترونيا
وخدمات ادارة المخاطر لالخرين في مجال االئتمان
 خدمات تعميم, خدمات ادارة االئتمان,االستهالكي
المعلومات المالية وبيانات الدفعات المالية عبر ادوات
 الرعاية المالية,االتصال الثابتة او المتحركة او الالسلكية
لالنشطة الرياضية والحفالت الموسيقية والمهرجانات
لالخرين

In the name of: Visa International Service
Association

 فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن: بأسم

Address: 900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, U.S.A.

, فوستر سيتي, مترو سينتر بوليفارد900 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,94404 كاليفورنيا

Address for Services:

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

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28580

العالمة التجارية رقم 28580 :

In Class: 6

في الصنف 6 :

Date: 08/02/2016

التاريخ 2016/02/08 :
من اجل  :المعادن غير النفيسة وكل خليط منها ،
مواد البناء المعدنية  ،المباني المعدنية المتنقلة ،
المواد المعدنية التي تستخدم في بناء خطوط السكة
الحديدية  ،أسالك وكبالت غير كهربائية مصنوعة من
المعادن غير النفيسة ،الخردوات المعدنية والقطع
الصغيرة من الخردوات المعدنية ،المواسير واألنابيب
المعدنية  ،الخزائن والمنتجات األخرى المصنوعة من
المعادن غير النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى ،
خامات المعادن ,الصمامات المعدنية

;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; valves of metal

In the name of: Automatic Switch Company

بأسم  :اوتوماتيك سويتش كومباني
العنوان  60-50 :هانوفر رود ,فلورهام بارك ,ان جيه
 ,07932الواليات المتحدة االمريكية

Address: 50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, United States of America

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

Address for Services:

()38

العالمة التجارية رقم 28581 :
في الصنف 7 :

التاريخ 2016/02/08 :
من اجل  :اآلالت وعدد اآلالت  ،محركات ومحركات آالت
ثابتة (عدا محركات المركبات البرية)  ،وصالت وسيور
اآلالت (عدا المتعلقة بالمركبات البرية) ،

Trade Mark No.: 28581
In Class: 7
Date: 08/02/2016
In Respect of: Machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for
;)land vehicles
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agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs; valves [parts of machines];
actuators for machines and machine tools;
cylinders for machines; motion control slides
[parts of machines]; filters [parts of machines];
regulators [parts of machines]; lubricators [parts of
machines]; mufflers for valves [parts of machines];
manifolds [parts of machines]; valve manifolds;
valve fittings [parts of machines]; control valves
for machines; control mechanisms for machines;
control mechanisms for valves; fluid power
systems for machine valves; combination filters,
regulators and lubricators (FRLs); transformers;
generators; valve regulators

العـدد السابع عشر

 حاضنات، اآلالت والمعدات الزراعية غير المدارة باليد
 مشغالت,) الصمامات (جزء من المحركات,البيض
 شرائح, اسطوانات لالالت,المحركات وادوات المحركات
 فالتر (جزء من,)التحكم بالحركة (جزء من المحركات
 مشحمات,) منظمات (جزء من المحركات,)المحركات
 كاتمات الصوت للصمامات (جزء,)(جزء من المحركات
 صمامات,) متشعبات (جزء من المحركات,)من المحركات
 صمامات,) قطع الصمامات (جزء من المحركات,المتشعبات
, ميكانيكية التحكم للمحركات,التحكم للمحركات
 انظمة السوائل لصمامات,ميكانيكية التحكم للصمامات
 فالتر التجميع والمنظمات والمشحمات (اف ار,المحركات
 منظمات الصمامات, مولدات الطاقة, المحوالت,)ال

In the name of: Automatic Switch Company

 اوتوماتيك سويتش كومباني: بأسم

Address: 50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, United States of America

 ان جيه, فلورهام بارك, هانوفر رود60-50 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,07932

Address for Services:

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

)39(

Trade Mark No.: 28582
In Class: 9
Date: 08/02/2016
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving 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; DVD’s and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines,

28582 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف

2016/02/08 : التاريخ
 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية: من اجل
واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن والقياس واإلشارة
 أجهزة وادوات,والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم
لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في
 اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت,الطاقة الكهربائية
, أقراص تسجيل, حامالت بيانات مغناطيسية,أو الصورة
 اقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط,اقراص مدمجة
, آليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد,التسجيل الرقمية
, معدات معالجة البيانات, االت حاسبة,االت تسجيل النقد

28

2017/1/26

data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus; solenoid
valves [electromagnetic switches]; computer
hardware; computer software; computer hardware
and software for monitoring and controlling power
generator systems and transfer switches; electric
switches; temperature sensors; control panels;
electronic controls; pump controllers; jockey pump
controllers; potentiometers; thermocouplers; flow
controls; current monitors and controls; pressure
monitors and controls; temperature sensors; circuit
breakers; surge protectors; surge suppressors;
fieldbus communication devices; input/output (I/O)
assemblies and modules; auto recovery modules;
accumulators; coalescers; desiccant dryers;
position indicators for valves; control boards;
transducers; batteries; battery chargers; contactors

العـدد السابع عشر

, أجهزة إطفاء الحرائق, برامج كمبيوتر,اجهزة الكمبيوتر
,)صمامات تشغيل بملفات لولبية (مفاتيح كهرومغناطيسية
 اجهزة وبرامج الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر,اجهزة الكمبيوتر
,لمراقبة والتحكم في انظمة توليد الطاقة ومفاتيح التحويل
, لوحات التحكم, حساسات الحرارة,المفاتيح الكهربائية
 وحدات, متحكمات المضخات,المتحكمات االلكترونية
, المزدوجات الحرارية, المقاومات,التحكم بمضخة التسابق
 متحكمات, متحكمات ومراقبات الحالة,متحكمات التدفق
 مفاتيح قطع الدوائر, حساسات الحرارة,ومراقبات الضغط
 قطع اتصاالت للحافالت, واقيات التدفق,الكهربائية
 وحدات, مداخل ومخارج التجميعات والوحدات,الميدانية
, المجففات, المحوالت, المكثفات,االسترجاع االوتوماتيكية
, لوحات التحكم االلكترونية,موشرات الموقع للصمامات
 الموصالت, شواحن البطاريات, البطاريات,محوالت الطاقة

In the name of: Automatic Switch Company

 اوتوماتيك سويتش كومباني: بأسم

Address: 50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, United States of America

 ان جيه, فلورهام بارك, هانوفر رود60-50 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,07932

Address for Services:

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

)40(

Trade Mark No.: 28604
In Class: 30
Date: 11/02/2016
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, tapioca, sago
artificial coffee, flour preparation made from
cereals, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
spices, ice

28604 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/02/11 : التاريخ
 بن, ساغو, تابيوكا, كاكاو, الشاي, البن: من اجل
) دقيق ملح و خردل و خل و صلصات (توابل,اصطناعي
بهارات و ثلج

العـدد السابع عشر
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In the name of: Subhi Nakhli & Sons Co .

بأسم  :شركة صبحي نخلة واوالده

Address: Shafa’amr, Main St.,Jabour Jabour St.

العنوان  :شفا عمر  -الشارع الرئيسي شارع جبور جبور

Address for Services:

عنوان التبليغ  :نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  /ت :
092373888

()41

Trade Mark No.: 28674

العالمة التجارية رقم 28674 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية.

In Respect of: .Pharmaceuticals in Class 5

بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()42

العالمة التجارية رقم 28675:
في الصنف 40 :
التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :خدمات الصناعة لآلخرين في مجال المنتجات
الصيدالنية في الفئة .40
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.
العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Trade Mark No.: 28675
In Class: 40
Date: 28/02/2016
In Respect of: Manufacturing services for others
in the field of pharmaceutical products in Class 40
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.
Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

()43

Trade Mark No.: 28676

العالمة التجارية رقم 28676:

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :البحث ،خدمات التطوير وتقديم االستشارات في
الطبية ،المجاالت الصيدالنية والتقنية الحيوية في الفئة
.42

In Respect of: Research, development and
consulting services in the medical, pharmaceutical
and biotechnology fields in Class 42
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.
العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()44

العالمة التجارية رقم 28677:
في الصنف 44 :
التاريخ 2016/02/28 :
ّ
من اجل  :توفير المعلومات في مجاالت الصحة والطب في
الفئة .44
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

Trade Mark No.: 28677
In Class: 44
Date: 28/02/2016
In Respect of: Providing information in the fields
of health and medicine in Class 44
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28678

العالمة التجارية رقم 28678:

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية.

In Respect of: Pharmaceuticals in Class 5

بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()46

العالمة التجارية رقم 28680:
في الصنف 40 :
التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :خدمات الصناعة لآلخرين في مجال المنتجات
الصيدالنية في الفئة .40
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

Trade Mark No.: 28680
In Class: 40
Date: 28/02/2016

In Respect of: Manufacturing services for others
in the field of pharmaceutical products in Class 40
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28681

العالمة التجارية رقم 28681:

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :البحث ،خدمات التطوير وتقديم االستشارات في
الطبية ،المجاالت الصيدالنية والتقنية الحيوية في الفئة
.42

In Respect of: Research, development and
consulting services in the medical, pharmaceutical
and biotechnology fields in Class 42
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.
العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()48

العالمة التجارية رقم 28683:
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/02/28 :

Trade Mark No.: 28683
In Class: 5
Date: 28/02/2016

من اجل  :المستحضرات الصيدلية.

In Respect of: .Pharmaceuticals in Class 5

بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28684

العالمة التجارية رقم 28684:

In Class: 40

في الصنف 40 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :خدمات الصناعة لآلخرين في مجال المنتجات
الصيدالنية في الفئة .40
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

In Respect of: Manufacturing services for others
in the field of pharmaceutical products in Class 40
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()50

العالمة التجارية رقم 28685:
في الصنف 42 :
التاريخ 2016/02/28 :
من اجل  :البحث ،خدمات التطوير وتقديم االستشارات في
الطبية ،المجاالت الصيدالنية والتقنية الحيوية في الفئة .42
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.
العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Trade Mark No.: 28685
In Class: 42
Date: 28/02/2016
In Respect of: Research, development and
consulting services in the medical, pharmaceutical
and biotechnology fields in Class 42
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.
Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

()51

Trade Mark No.: 28686

العالمة التجارية رقم 28686:

In Class: 44

في الصنف 44 :

Date: 28/02/2016

التاريخ 2016/02/28 :
ّ
الصحة والطب في
من اجل  :توفير المعلومات في مجاالت
الفئة .44
بأسم  :كوهيروس بيوسينسيز ،إنك.

In Respect of: Providing information in the fields
of health and medicine in Class 44
In the name of: Coherus BioSciences, Inc.

العنوان  201 :ريدوود شوريس باركواي ،سويت ، 200
ريدوود سيتي  ،سي إي  ، 94065الواليات المتحدة األمريكية

Address: 201 Redwood Shores Parkway, Suite 200,
Redwood City, CA 94065, United States

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()52

العالمة التجارية رقم 28688:
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/02/29 :

Trade Mark No.: 28688
In Class: 30
Date: 29/02/2016
In Respect of: sugar tea coffee spices candies
wheat flower rice

من اجل  :االرزالسكر الشاي القهوة والطحين السكاكر
والحلويات والبهارات
In the name of: sharikat mahallat abu Zaineh llmwad
بأسم  :شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية
algithaeah

العنوان  :الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت 2229123

Address: alkhalil almurabba

35
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Address for Services: alkhalil almurabba

العـدد السابع عشر

 الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت: عنوان التبليغ
2229123

)53(

Trade Mark No.: 28694

28694: العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 29/02/2016

2016/02/29 : التاريخ

In Respect of: Vehicle navigation; Global
Positioning System [GPS] apparatus; Sound
receiving and transmitting apparatus (except
recorders, radios, televisions and videos);
Earphones; Portable media players; Cameras;
Speed measuring apparatus [photography];
Chargers for electric batteries; Batteries, electric;
Portable power source; Wearable action tracker;
Chargers for electronic cigarette; Automobile data
recorder.

 اجهزة نظام المواقع, اجهزة مالحية للمركبات: من اجل
 اجهزة استقبال ونقل الصوت,)العالمي (جي بي اس
,)(باستثناء المسجالت والراديو والتلفزيونات والفيديوهات
 اجهزة, الكميرات, مشغالت الوسائط المتنقلة,السماعات
 شواحن للبطاريات,)قياس السرعة (للتصوير الفوتوغرافي
 مزودات الطاقة, بطاريات كهربائية, البطاريات,الكهربائية
, متتبعات مسارات العمل الممكن ارتداؤها,المتحركة
. مسجالت بيانات المركبات,شواحن للسجائر االلكترونية
In the name of: Shenzhen Romoss Technology Co.,
. ال تي دي,. شينزهين روموس تكنولوجي كو: بأسم
Ltd.

Address: 4F South YuYang Building, No.3 Qimin
Rd., Songpingshan, Northern Section, Hi-Tech
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P.R.
China

, كيومين رود3  رقم, ساوث يويانغ بيلدينغ4 : العنوان
تيك انداستريال- هاي, نورثيرن سيكشن,سونغبينغشان
 الصين, شينزهين, نانشان ديستريكت,بارك

Address for Services:

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

)54(

Trade Mark No.: 28697
In Class: 10
Date: 01/03/2016

28697: العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2016/03/01 : التاريخ

36
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In Respect of: SYRGICAL , MEDICAL ,
INSTRUMENTS , ORTHOPEDIC ARTICLES ,
ARTICLES , ARTIFICIAL LIMBS

العـدد السابع عشر

،  ادوات تجبير،  اجهزه وادوات جراحيه وطبيه: من اجل
.اطراف صناعيه

In the name of: ALSHAREKAH AL HADEETHAH
LELKHADAMAT AL TEBEYAH AL DAWAEYAH

 الشركة الحديثه للخدمات الطبيه الدوائيه: بأسم

Address: NABLUS PALESTINE

 فلسطين-  نابلس: العنوان

Address for Services: NABLUS PALESTINE

 فلسطين-  نابلس: عنوان التبليغ

)55(

Trade Mark No.: 28704

28704: العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 01/03/2016

2016/03/01 : التاريخ

In Respect of: DRINKE ; FRUIT DRINKE AND
FRUIT JUICES
In the name of: SHARKET MASNA’A ALZA’ATR
AL MOLOKI LLMWAD AL GHEZAYA

 المشروبات والمشروبات التي اساسها الفواكه: من اجل
 شركة مصنع الزعتر الملوكي للمواد الغذائيه والشراب: بأسم

Address: NASBLUS DER SHARAF JAWWAL
0597800200

0597800200  جوال-  دير شرف-  نابلس: العنوان

Address for Services: NASBLUS DER SHARAF
JAWWAL 0597800200

0597800200  جوال-  دير شرف-  نابلس: عنوان التبليغ

)56(

Trade Mark No.: 28737

28737: العالمة التجارية رقم
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In Class: 3

العـدد السابع عشر

3 : في الصنف

Date: 07/03/2016

2016/03/07 : التاريخ

In Respect of: Cleaning

 منظفات: من اجل
 بالل محمد فايز جميل الشرباتي: بأسم

In the name of: bilal moh fayez jamil sharabati
Address: hebron

 الخليل الحاووز االول: العنوان

Address for Services: hebron

 الخليل الحاووز االول: عنوان التبليغ

)57(

Trade Mark No.: 28742
In Class: 5
Date: 08/03/2016
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical use 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.
In the name of: GINSANA SA
Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, Switzerland
Address for Services:

28742: العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/03/08 : التاريخ
 األدوية والمستحضرات البيطرية؛ المستحضرات: من اجل
الصحية لألغراض الطبية؛ أطعمة حمية غذائية ومواد مهيأة
لألغراض الطبية والبيطرية وأغذية لألطفال الرضع؛ مكمالت
غذائية لإلنساو والحيوانات؛ لصقات ولوازم التضميد؛ مواد
لوقف وتشميع األسنان؛ مطهرات؛ مستحضرات إلبادة
الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات و مبيدات
.أعشاب
 غينسانا اس ايه: بأسم
 سويسرا، بيوغيو6934 ، فييا موليني: العنوان
هاتف-  نابلس-  طمون- حمزة علي بني عودة: عنوان التبليغ
0597332712

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 28743:
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/03/08 :
من اجل  :أواني للغايات المنزلية و المطبخ ،خصوصا َ
الم َباشر،
فتاحات سدادات الفلين ،فتاحات قوارير ،مكابس ثوم ،عصارات
فواكه ،مالعق تحريك الطعام أثناء الطبخ ،مغارف بالستيكية
لسكب الطعام ،مغارف المثلجات ،مالعق بالستيكية خاصة
للمعكرونة ،مالعق و مغارف ،حامالت وصفات الطعام ،ألواح
تقطيع بالستيكية ،حامالت بالستيكية للسكاكين ،حاويات
لالستعمال المنزلي أو للمطبخ( ليست من المعادن الثمينة او
المطلية) ،و األغطية كذلك ،أدوات المائدة ،تجهيزات المطابخ
و الرفوف ،أدوات الخبز ،أوراق/صفائح الفطائر ،صواني الخبز،
علب الخبز ،الصواني ،و أغطية الطعام ،أواني زجاجية مطلية،
أواني خزف صيني ،أوني خزفية ،شمعدانات ،أمشاط و إسفنج
و دالء و أدوات التنظيف المنزلي ،سلك جلي للتنظيف ،فراشي
(باستثناء فراشي الرسم) ،صناديق تبريد محمولة ،حامالت
قوارير معزولة ،قوارير و أوعية معزولة ،زجاجات مياه فارغة و
جميع البضائع المشمولة في الصنف  .21أواني للغايات المنزلية
و المطبخ ،خصوصا َ
الم َباشر ،فتاحات سدادات الفلين ،فتاحات
قوارير ،مكابس ثوم ،عصارات فواكه ،مالعق تحريك الطعام أثناء
الطبخ ،مغارف بالستيكية لسكب الطعام ،مغارف المثلجات،
مالعق بالستيكية خاصة للمعكرونة ،مالعق و مغارف ،حامالت
وصفات الطعام ،ألواح تقطيع بالستيكية ،حامالت بالستيكية
للسكاكين ،حاويات لالستعمال المنزلي أو للمطبخ( ليست من
المعادن الثمينة او المطلية) ،و األغطية كذلك ،أدوات المائدة،
تجهيزات المطابخ و الرفوف ،أدوات الخبز ،أوراق/صفائح الفطائر،
صواني الخبز ،علب الخبز ،الصواني ،و أغطية الطعام ،أواني
زجاجية مطلية ،أواني خزف صيني ،أوني خزفية ،شمعدانات،
أمشاط و إسفنج و دالء و أدوات التنظيف المنزلي ،سلك جلي
للتنظيف ،فراشي (باستثناء فراشي الرسم) ،صناديق تبريد
محمولة ،حامالت قوارير معزولة ،قوارير و أوعية معزولة ،زجاجات
مياه فارغة و جميع البضائع المشمولة في الصنف .21

Trade Mark No.: 28743
In Class: 5
Date: 08/03/2016
In Respect of: Household and kitchen utensils,
particularly graters, corkscrews, bottle openers,
garlic presses, fruit presses, spatulas and spreaders,
plastic food scoops and ice cream scoops, plastic
pasta grabbers, spoon and ladle, plastic recipe
holders, plastic cutting boards, plastic blocks for
holding knives; household and kitchen containers
and covers therefore (not of precious metals or
coated therewith), tableware; cookware and racks
therefore, bakeware; plastic pastry sheets; baking
;trays; baking tins, trays, coverings for food
glassware, porcelain and earthenware; candle
holders; combs and sponges; pails, articles for
cleaning purposes; steel wool; brushes (except
paint brushes); portable coldboxes; insulated
carriers, insulated bottle carriers, insulated bottles
and containers, water bottles sold empty all
included in class 21.

العـدد السابع عشر
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In the name of: Dart Industries Inc

بأسم  :دارت اندستريز انك.
العنوان  :وعنوانه  14901 :س .أورانج بلوسوم تريل ،أورالندو
ف ل  ،32837يو .اس .أيه

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

عنوان التبليغ  :شركة فراس -نابلس ،عمارة جاليريا سنتر،
ص .ب768 .

Address for Services:

()59

Trade Mark No.:28744

العالمة التجارية رقم 28744 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 09/03/2016

التاريخ 2016/03/09 :
من اجل  :أدوات قطع( سكاكين ،شوك) ،شوك الطعام،
مالعق ،خصوصا أدوات قطع للمطبخ و الطعام (والمصنوعة من
البالستيك) ،سكاكين ،قطاعات البيتزا ،أدوات قطع الكيك،
مقصات ،قشارة الطعام ،مشراحات الخضار ،فتاحات غير
كهربائية للعلب ،كسارات جوز و كل البضائع المشمولة في
الصنف .8
بأسم  :دارت اندستريز انك.
العنوان  :وعنوانه  14901 :س .أورانج بلوسوم تريل ،أورالندو
ف ل  ،32837يو .اس .أيه

In Respect of: Cutlery, including forks, and spoons,
particularly kitchen and table cutlery (also made
of plastics), kitchen knives, pizza cutters, cake
slicers, scissors, food peelers, vegetable slicers,
can-openers, nut crackers, all included in class 8.

In the name of: Dart Industries Inc
Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

عنوان التبليغ  :شركة فراس -نابلس ،عمارة جاليريا سنتر،
ص .ب768 .

Address for Services:

()60

العالمة التجارية رقم 28745 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2016/03/09 :

Trade Mark No.: 28745
In Class: 16
Date: 09/03/2016

العـدد السابع عشر

40

2017/1/26

من اجل  :مطبوعات ،أدلة (كتب موجزة) ،كتب الطبخ ،بطاقات
الوصفات ،الطوابع ،الكتب الدراسية ،صفائح استنسل،
أوعية لألشرطة الالصقة (لوازم مكتبية) ،حامالت أقالم الحبر
و الرصاص ،المستلزمات التعليمية و التدريسية ،فراشي
الرسم و كل البضائع المشمولة في صنف .16
بأسم  :دارت اندستريز انك.
العنوان  :وعنوانه  14901 :س .أورانج بلوسوم تريل ،أورالندو
ف ل  ،32837يو .اس .أيه

In Respect of: Printed matter, manuals, cookbooks,
;recipe cards, printed labels, text books; stencils
;label dispensers; pen and pencil holders
instructional and teaching material, paint brushes,
all included in class 16.
In the name of: Dart Industries Inc
Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  /ت :
092373888

()61

Trade Mark No.: 287346

العالمة التجارية رقم 28746 :

In Class: 28

في الصنف 28 :

Date: 09/03/2016

التاريخ 2016/03/09 :
من اجل  :اللعب و أدوات اللعب و جميع البضائع المشمولة
في الصنف .28
بأسم  :دارت اندستريز انك.

In Respect of: Games and playthings, all included
in class 28.
In the name of: Dart Industries Inc

العنوان  :وعنوانه  14901 :س .أورانج بلوسوم تريل ،أورالندو
ف ل  ،32837يو .اس .أيه

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

عنوان التبليغ  :نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  /ت :
092373888

Address for Services:

()62

العالمة التجارية رقم 28747 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 287347
In Class: 35
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2016/03/09 : التاريخ

In Respect of: Organization of fairs and exhibitions
for economic and advertising purposes, also in
the Internet; advertising, advertising consulting,
publicity
services;
marketing,
marketing
consulting; commercial and business consulting,
organisation and sale consulting; selling assistance,
namely consultation in respect of sales techniques
and programs; retail services through home party,
retail sales and Internet and all included in class 35

، تنظيم المعارض للغايات التجارية و اإلعالنية: من اجل
، االستشارات الخاصة بالدعاية و االعالن،دعاية و اعالن
، االستشارات الخاصة بالتسويق، التسويق،خدمات الدعاية
 استشارات البيع،استشارات األعمال المهنية و التجارية
، االستشارات الخاصة في طرق و برامج البيع،و التنظيم
 بيع التجزئة و من،خدمات التجزئة من خالل طرف محلي
35 خالل االنترنت وكل الخدمات المشمولة في الصنف

In the name of: Dart Industries Inc

. دارت اندستريز انك: بأسم

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

 أورالندو، أورانج بلوسوم تريل. س14901 :  وعنوانه: العنوان
 أيه. اس. يو،32837 ف ل

Address for Services:

:  ت/  عمارة جاليريا سنتر-  نابلس: عنوان التبليغ
092373888

)63(
Trade Mark No.: 28748
In Class: 21
Date: 09/03/2016
In Respect of: Household utensils and containers;
kitchen utensils; kitchen containers; cookware;
plastic water bottles sold empty; servingware;
insulated bags and containers for food or beverages
for domestic use; beverageware; chopping boards;
cooking pots and pans; dishes; trays for domestic
purposes; drinking glasses; drinking vessels; mugs;
glassware; bowls, water bottles sold empty and all
included in class 21.
In the name of: Dart Industries Inc

28748 : العالمة التجارية رقم
21 : في الصنف
2016/03/09 : التاريخ
، أوعية المطبخ، أواني للغايات المنزلية و المطبخ: من اجل
 تجهيزات، قوارير مياه بالستيكية فارغة،معدات الطبخ
 أكياس عازلة وأوعية لألغذية أو المشروبات،التقديم
، ألواح تقطيع، مستلزمات المشروبات،لالستخدام المنزلي
 كؤوس، أطباق؛ صواني لغايات منزلية،أواني الطبخ والمقالي
 زجاجات، أوعية، أدوات زجاجية، أقداح، أوعية شرب،شرب
21 مياه فارغة و جميع البضائع المشمولة في الصنف
. دارت اندستريز انك: بأسم

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

 أورالندو، أورانج بلوسوم تريل. س14901 :  وعنوانه: العنوان
 أيه. اس. يو،32837 ف ل

Address for Services:

:  ت/  عمارة جاليريا سنتر-  نابلس: عنوان التبليغ
092373888
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)64(
Trade Mark No.: 28749

28749 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 09/03/2016

2016/03/09 : التاريخ

In Respect of: Retail store services, online retail
store services, catalog ordering services, online
ordering services and retail shop-at-home party
services in the field of housewares, household
utensils and containers, kitchen utensils and
containers, kitchen hand tools and implements,
cutlery, knives, bags, kitchen towels, cookbooks,
food, toys, cosmetics, and personal care, body
and beauty products; business organization and
operation consulting services, namely, promoting
the interests of women in gaining financial
independence and personal empowerment through
business opportunities; business organization
and operation consulting services; product
demonstration services; promotional services and
all included in class 35.
In the name of: Dart Industries Inc

 خدمات،  خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر: من اجل
 خدمات الطلب عن طريق،بيع التجزئة عن طريق االنترنت
 خدمات،  خدمات الطلب عن طريق االنترنت،الكتالوج
حفالت البيع بالتجزئة لغايات التسوق من المنزل بما يشمل
 األواني و األوعية المنزلية و،منتجات مستلزمات البيت
( أدوات قطع، أدوات المطبخ اليدوية و المعدات،المطبخية
، كتب الطبخ، أكياس و مناشف للمطبخ،) شوك،سكاكين
 العناية الشخصية، مستحضرات التجميل، األلعاب،الطعام
والعناية بالجسد ومنتجات التجميل؛ استشارات إدارة
و تنظيم األعمال بما يشمل تعزيز حصول المرأة على
،استقاللها المالي و الشخصي من خالل توفير فرص العمل
 الخدمات، خدمات عرض السلع،استشارات إدارة األعمال
35 الترويجية و كافة الخدمات في الصنف
. دارت اندستريز انك: بأسم

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando
FL 32837, U.S.A.

 أورالندو، أورانج بلوسوم تريل. س14901 :  وعنوانه: العنوان
 أيه. اس. يو،32837 ف ل

Address for Services:

:  ت/  عمارة جاليريا سنتر-  نابلس: عنوان التبليغ
092373888

)65(

Trade Mark No.: 28761

28761 : العالمة التجارية رقم

43

2017/1/26

In Class: 30

العـدد السابع عشر

30 : في الصنف

Date: 10/03/2016

2016/03/10 : التاريخ

In Respect of: Rice.
In the name of: shareket almawared alwataniya
lel’estethmar
Address: Hebron / wad abu ktela

 األرز: من اجل
 شركة الموارد الوطنية االستثمارية: بأسم
 واد ابو كتيلة/  الخليل: العنوان

Address for Services:

 الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ

)66(

Trade Mark No.: 28772

28772 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 13/03/2016

2016/03/13 : التاريخ

In Respect of: dairy products
In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah
mosahama khososiya
Address: albirah almanteka alsenaeea

 منتجات األلبان: من اجل
 شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية: بأسم
 البيرة المنطقة الصناعية: العنوان

Address for Services: albirah almanteka alsenaeea

 البيرة المنطقة الصناعية: عنوان التبليغ

)67(

Trade Mark No.: 28773
In Class: 29
Date: 13/03/2016
In Respect of: dairy products

28773 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/03/13 : التاريخ
 منتجات األلبان: من اجل

44

2017/1/26

In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah
mosahama khososiya
Address: albirah almanteka alsenaeea

العـدد السابع عشر

 شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية: بأسم
 البيرة المنطقة الصناعية: العنوان

Address for Services: albirah almanteka alsenaeea

 البيرة المنطقة الصناعية: عنوان التبليغ

)68(

Trade Mark No.: 28774

28774 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 13/03/2016

2016/03/13 : التاريخ

In Respect of: dairy products
In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah
mosahama khososiya
Address: albirah almanteka alsenaeea

 منتجات األلبان: من اجل
 شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية: بأسم
 البيرة المنطقة الصناعية: العنوان

Address for Services: albirah almanteka alsenaeea

 البيرة المنطقة الصناعية: عنوان التبليغ

)69(

Trade Mark No.: 28775
In Class: 29
Date: 13/03/2016
In Respect of: dairy products
In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah
mosahama khososiya
Address: albirah almanteka alsenaeea
Address for Services: albirah almanteka alsenaeea

28775 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/03/13 : التاريخ
 منتجات األلبان: من اجل
 شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية: بأسم
 البيرة المنطقة الصناعية: العنوان
 البيرة المنطقة الصناعية: عنوان التبليغ
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)70(

Trade Mark No.: 28813

28813 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 16/03/2016

2016/03/16 : التاريخ

In Respect of: coffee,asbreso,muka,aaskofi,tea
,bread, ,sandwiches,pastries,molasses vinegar
condiments

معجن,خبز, شاي,لبيس كوفي,موكا,سبيسو, قهوة: من اجل
بهارات,دبس,ساندويشات,ات

In the name of: zuawadeh company for shopping
centers&restaurant

 شركة زوادة لمراكز التسويق والمطاعم: بأسم

Address: Beit jala Al sahel Street

شارع السهل- بيت جاال: العنوان

Address for Services: Beit jala Al sahel Street

شارع السهل- بيت جاال: عنوان التبليغ

)71(

Trade Mark No.: 28882

28882 : العالمة التجارية رقم

In Class: 20

20 : في الصنف

Date: 27/03/2016

2016/03/27 : التاريخ

In Respect of: FURNITURE OF ALL KINDS ,
PARTICULARLY SEATS AND TABLES
In the name of: vitra collections AG
Address: KLUNENFELDSTRASSE
MUTTENZ , SWITZERLAND
Address for Services:

22,4132

 المفروشات بجميع االنواع وبالتحديد الكراسي: من اجل
والطاوالت
 فيترا كوليكشنز إيه جي: بأسم
 سويسرا، موتينز4132 ، 22  كلونينفيلدشتراسيه: العنوان
- نابلس219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
فلسطين

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 28892

العالمة التجارية رقم 28892 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 29/03/2016

التاريخ 2016/03/29 :

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

من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال
وتفعيل النشاط المكتبي.
In the name of: Mohammed Jadalleh Abdel Rahim
بأسم  :محمد جاد الله عبد الرحيم بياتنة
Bayatneh

العنوان  :رام الله  -عمارة الريان  -الطابق الثالث جوال رقم:
0599667107

Address: Ramallah-Al Rayan Building- 3rd FloorMobile No. 0599667107

عنوان التبليغ  :رام الله  -عمارة الريان  -الطابق الثالث جوال
رقم0599667107 :

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()73

العالمة التجارية رقم 28903 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2016/03/30 :
من اجل  :أجهزة المالحة ،الهوائيات والتركيبات الهوائية
واجهزة الرادار ،محطات ارسال واستقبال الموجة القصيرة،
اجهزة محددة للراديو ،اجهزة الراديو المستعملة في الطيران،
أجهزة راديو الميكروويف ،أجهزة الراديو واالقمار الصناعية،
أجهزة التشفير ،معدات التصوير الحراري ،اجهزة ليزر للقياس
عن بعد ،اجهزة السؤال واالجابة لتحديد مكان الطائرات،

Trade Mark No.: 28903
In Class: 9
Date: 30/03/2016
In Respect of: Apparatus for navigation; Aerials
and aerial installations, radar apparatus; Shortwave transmitter and receiver stations; Selector
;radio apparatus; Aeronautical radio apparatus
;Microwave radios; Satellite radio equipment
;Encoding apparatus; Thermal imaging equipment
;Laser distance-measuring apparatus

47
Inquiry and response apparatus for aircraft
identification; Equipment for receiving, locating
and
classifying
electromagnetic
signals;
Equipment for traffic navigation on land, water
and in the air; Traffic decoders; Pilot computers;
On-board computers; Airbag and tyre diagnosis
apparatus; Vehicle fleet management apparatus;
Temperature probes; Cable harnesses; On-board
electrical systems; Motor and engine control
devices; Ignition, control and switching equipment;
Electric injection control and central injection
apparatus; Resonators for automotive engineering;
Electronic apparatus for gear, drive, differential,
braking, antiskid, four-wheel steering, damping,
level regulating and clutch control; Diagnostic
apparatus for motor vehicles; Acoustic and optical
signalling devices and signalling panels; Railway
signalling apparatus and installations constructed
therefrom; Electric positioners and parts therefor;
Electroacoustic apparatus, for conferences, for
sound and video studios; Sound and video sending
and control installations; Apparatus and equipment
for cable television, and devices constructed
therefrom; Photographic and cinematographic
apparatus, including video cameras; Loudspeakers;
Speaker enclosures, Microphones, Headphones,
Electronic amplifiers; Wafers for the manufacture
of electronic components; Catalyst carriers for
combustion engines; Equipment for digital image
recording, for contrast medium analysis with
real time image reproduction; Apparatus and
equipment for the recording, processing, storage
and reproduction of radiological information;
vibrotactile communication equipment; Measuring
and monitoring instruments and displays being parts
of land vehicles, aircraft and watercraft; Catalyst
carriers for drives for land, air and water vehicles;
Current collectors; Lambda probes; Scientific
research and laboratory apparatus, educational
apparatus and simulators; Scientific apparatus,
equipment and instruments for performing analyses
in laboratories; Laboratory apparatus, Laboratory
filters, Laboratory trays; Recorded content;
Devices for treatment using electricity; Information
technology and audiovisual equipment; Magnets,
magnetizers and demagnetizers; Measuring,
detecting and monitoring instruments, indicators
and controllers; Optical devices,
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معدات استقبال وتحديد موقع وتصنيف االشارات
 معدات لمالحة حركة المرور برا وبحرا،الكهرومغناطيسية
، اجهزة حاسوب الطيار، أجهزة فك التشفير للمرور،وجوا
،اجهزة الحاسوب المستعملة على متن وسائل النقل
 اجهزة ادارة،اجهزة تشخيص وسادات الهواء واالطارات
 أنظمة، كوابل السحب، مجس الحرارة،اسطول المركبات
 اجهزة التحكم،كهربائية تستعمل على متن وسائل النقل
 معدات االشعال والتحكم وفصل،بالموطورات وبالمحركات
 المرنانات، أجهزة التحكم بالحقن والحقن المركزي،التيار
 اجهزة الكترونية للتحكم،المستعملة في هندسة السيارات
بجهاز نقل الحركة والقيادة والترس التفاضلي والفرملة
ومضاد التزحلق والتوجيه الرباعي والكبح وتنظيم المستوى
 أجهزة التأشير، اجهزة التشخيص للسيارات،والقابض
 أجهزة التأشير للسكك،السمعية والبصرية ولوحات التأشير
 محكمات كهربائية،الحديدية والمنشآت التي شيدت منها
 اجهزة الكتروسمعية للمؤتمرات،واالجزاء التابعة لها
 تركيبات ارسال والتحكم،والستوديوهات الصوت والفيديو
 اجهزة ومعدات لكوابل التلفاز واالجهزة،بالصوت والفيديو
 االجهزة الفوتوغرافية والسينمائية،التي أنشات منها
 مرفقات، مكبرات الصوت،وتشمل كاميرات الفيديو
السماعات والميكروفونات وسماعات الرأس ومضخمات
، رقائق لصنع المركبات االلكترونية،الصوت الكهربائية
 معدات لتسجيل الصور،ناقالت محفزة لمحركات االحتراق
الرقمية للتحليل الوسيط للتباين مع اعادة االنتاج الفوري
 اجهزة ومعدات لتسجيل ومعالجة وتخزين واعادة،للصور
 معدات االتصال باالهتزاز،انتاج المعلومات االشعاعية
 قياس ومراقبة المعدات والمشغالت باعتبارها اجزاء،اللمسي
 حامالت محفرة للمركبات،من السيارات والطائرات والسفن
 اجهزة، مجسات المبدا، جامع التيار،االرضة والجوية والمائية
االبحاث العلمية والمختبرات واالجهزة التعليمية وأجهزة
 االجهزة العلمية والمعدات واالدوات،المحاكاة التعليمية
 اجهزة المختبرات وفالتر،الجراء التحاليل في المختبرات
 االجهزة، المحتوى المسجل،المختبرات وصواني المختبرات
 تكنولوجيا المعلومات،المستعملة في العالج بالكهرباء
 المغناطيس والممغنطات،والمعدات السمعية البصرية
 اجهزة القياس والتحقق والمراقبة،ومزيالت المغنطة
 االجهزة البصرية والمعززات،والمؤشرات والمحكمات
، اجهزة االمان واالمن والحماية والتأشير،والمصححات
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enhancers and correctors; Safety, security, protection
and signalling devices; Optical apparatus and
instruments (included in class 9); Electrical
adapters, Batteries, electric, Electric alarm bells,
Electric installations for the remote control of
industrial operations, Electrical connecting parts,
Electric batteries, Contacts, electric, Electric
couplings, Electrical conductors, Electric conduits,
Relays, electric, Electronic locks, Coils, electric,
Electricity transformers, Electric monitoring
apparatus, Resistances, electric; Electric signalling,
measuring, checking (supervision), counting,
registering, monitoring, control, regulating and
switching apparatus; Electrical devices for input,
processing, transmission, storage and output of
data; Data processing equipment and computers and
peripheral devices therefor; Including the aforesaid
goods for data communications via cable and
wireless telecommunications networks, for remote
data transmission and for data transmission on
local networks; Electricity transformers; Parts and
accessories for the aforesaid apparatus, equipment
and instruments; Computer programmes for data
processing; Software for electromedical apparatus;
Data processing programs; Monitors; X-ray tubes
not for medical purposes; Detectors; Sensor; Devices
and screens for protecting against X-rays, Not for
medical use.

،)9 االجهزة والمعدات البصرية (مشمولة في الصنف
،محوالت كهربائية والبطاريات واجراس المنبه الكهربائي
المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية
وأجزاء الربط الكهربائية والبطاريات الكهربائية والوصالت
الكهربائية وأدوات الربط الكهربائية والموصالت الكهربائية
والقنوات الكهربائية والتبديالت الكهربائية واالقفال
االلكترونية ولفائف كهربائية ومحوالت كهرباء واجهزة
 أجهزة التأشير،المراقبة الكهربائية والمقاومات الكهربائية
والقياس والفحص (المراقبة) والعد والتسجيل والمراقبة
 االدوات الكهربائية،والتحكم والتنظيم والتبديل الكهربائي
 ادوات،لالدخال والمعالجة والنقل والتخزين واخراج البيانات
،معالجة البيانات واجهزة الحاسوب واالجزاء التابعة لها
تشمل البضائع المذكورة لغايات اتصاالت البيانات عبر
الكوابل وشبكات االتصاالت الالسلكية ولنقل البيانات عن بعد
 اجزاء، محوالت الكهرباء،ونقل البيانات على الشبكات المحلية
 برامج الحاسوب،وتوابع لالجهزة واالدوات والماكنات المذكورة
 برامج، برمجيات لالجهزة الطبية الكهربائية،لمعالجة البيانات
 أنابيب االشعة السينية ليست، اجهزة الرصد،معالجة البيانات
 اجهزة، اجهزة االستشعار، اجهزة الكشف،الغراض طبية
.وشاشات للحماية من االشعة السينية ليست الغراض طبية

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74

)74(

Trade Mark No.: 28904
In Class: 10
Date: 30/03/2016

28904 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2016/03/30 : التاريخ
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In Respect of: Electromedical, medical, surgical,
dental and veterinary apparatus, equipment
and instruments; Apparatus and equipment for
recording, processing, storing and reproducing
medical images; Electromedical apparatus and
equipment, installations consisting thereof and
parts therefor, for x-ray diagnostics and x-ray
therapy; Apparatus and equipment for angiography,
cardiography, neuroradiology and subtraction
angiography (DSA); Equipment for digital image
recording, for contrast medium analysis with real
time image reproduction; Instruments and apparatus
for endourulogical radiology, functional diagnostics
and instrumental urology and for extracorporeal
destruction of urinary and biliary calculus;
Devices for treating bone, muscle and tendon
disorders; Apparatus and equipment for recording,
processing, storing and reproducing radiological
information; Medical and electromedical apparatus
and equipment for computed tomography,
magnetic resonance tomography, magnetic
resonance imaging, ultrasound diagnostics,
nuclear medicine, radiotherapy, positron emission
tomography (PET) therapy, and installations and
installation parts consisting thereof; Cyclotrons
for the production and processing of positronemitting radionuclides; Apparatus for ECG
long-term storage and computerised ECG
evaluation, electroencephalographs; Equipment
for high-frequency heat treatment, electrosurgery,
diagnostics and therapy; Measuring apparatus for
cardiac catheterisation; Apparatus for monitoring
patients and analysing arrhythmias; Apparatus for
polygraphy and electrophysiological examinations;
Measuring stations for medical functional
analyses; Cardiac pacemakers and defibrillators;
Telemetry apparatus for medical use; Equipment
for respiratory technology; Lasers for medical
purposes; Catheters; Linear accelerators for tumour
radiotherapy; Equipment for the localisation of
tumours; Apparatus for dosage planning and the
documentation of tumour radiotherapy; Dental
treatment apparatus and lights for working
areas; Drilling apparatus for use in preparation
technology; Dental turbines; Ultrasonic equipment
for removing tartar; Diagnostic equipment for
analysis of the paradontium; Apparatus for the
computer-aided manufacture of ceramic fillings;

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 أالجهزة والمعدات واالدوات الاللكترونية الطبية: من اجل
 اجهزة،والطبية والجراحية والمتعلقة باالسنان والبيطرة
ومعدات لتسجيل ومعالجة وتخزين واعداة انتاج الصور
 االجهزة والمعدات الكهربائية الطبية والمنشأت،الطبية
التي تحتوي عليها واالجزاء التابعة لها للتشخيص باالشعة
 اجهزة ومعدات لتصوير،السينية والعالج باالشعة السينية
االوعية ورسامة القلب والتصوير الشعاعي العصبي وطرح
 معدات لتسجيل الصورة،)تصوير االوعية (دي اس ايه
الرقمية للتحليل الوسيط للتباين مع اعادة االنتاج الفوري
 معدات واجهزة الطب االشعاعي لالندرولوجية، للصور
والتشخيص الوظيفي وجراحة المسالك البولية وتدمير
 اجهزة عالج،الحصيات البولية والصفراوية خارج الجسم
 اجهزة ومعدات،العظم و العضالت واضطرابات االوتار
لتسجيل ومعالجة وتخزين واعادة انتاج المعلومات
 االجهزة واالدوات الكهربائية الطبية للتصوير،االشعاعية
المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي بالرنين
المغناطيسي والتصوير بالرنين المغناطيسي والتشخيص
بالموجات فوق الصوتية والطب النووي والمعالجة
باالشعاع والتصوير المقطعي باالصدار البوزيتروني (بي
،اي تي) والتركيبات واجزاء التركيب التي تحتوي عليها
السيكلوترونات النتاج ومعالجة النويدات المشعة الباعثة
) أجهزة لتخزين تخطيط القلب (اي سي جي،للبوزيترون
على المدى الطويل وتقييم محوسب لتخطيط القلب (اي
 معدات للعالج بالتردد،سي جي) وتصوير الدماغ الكهربائي
،الحراري العالي والجراحة الكهربائية والتشخيص والعالج
 اجهزة مراقبة،اجهزة القياس المستعملة في قسطرة القلب
 اجهزة كشف،المرضى وتحليل عدم انتظام ضربات القلب
 محطات القياس للتحاليل،الكذب والفحوصات الكهربية
 أجهزة تنظيم ضربات القلب وازالة،الوظيفية الطبية
 معدات، أجهزة القياس عن بعد لالستعمال الطبي،الخفقان
، الليزر الغراض طبية،تكنولوجيات االجهزة التنفسية
 معدات، المعجالت الخطية لعالج الورم باالشعة،القسطرة
 اجهزة لتخطيط وتوثيق جرعات،لتحديد موقع االورام
 اجهزة معالجة االسنان واضواء،لمعالجة االورقام باالشعاع
 اجهزة الحفر المستعملة في تكنولوجيا،لمناطق العمل
 اجهزة الموجات فوق الصوتية، توربينات االسنان،االعداد
 اجهزة، اجهزة التشخيص لتحليل الدواعم،الزالة الرواسب
،لتصنيع حشوات السيراميك بمساعدة الحاسوب
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العـدد السابع عشر

Equipment for the hard of hearing, for diagnosis,
therapy and teaching purposes; Medical hearing
aids, hearing aid spectacles, audiometers and hearing
testing cubicles; Hearing and speaking equipment
and special equipment for hearing-impaired children;
Medical furniture, including patient positioning
tables, examination and operating tables, cerumen
filters for medical hearing aids; Electric apparatus
for cosmetic purposes, namely massage apparatus,
radiation apparatus, electrically operated apparatus
for diffusing inhalants; Light screens for medical
purposes; Radiography apparatus for imaging plate
technology; X-ray tubes for medical purposes;
Sources of electromagnetic fields for use in medical
diagnosis; Tools for medical diagnostics; Medical
diagnostic apparatus and equipment; Point-of-care
diagnostic apparatus, equipment and instruments;
Tools for veterinary diagnostics; Furniture adapted
for medical use; Furniture especially made for
medical examinations and treatments; Tables for
medical use; Beds for medical use; Seats for medical
purposes; beds adapted for medical use; Blood testing
apparatus; Urine analysis apparatus; Protective
devices and protective screens for protecting against
exposure to X-rays, for medical purposes; Clothing
especially for operating rooms; Cases and bags
especially for medical apparatus, equipment and
instruments; Instrument cases for use by surgeons
and doctors; Laboratory robots for medical purposes;
Medical functional and work clothing.

معدات لصعوبة السمع للتشخيص للمعالجة والغراض
 المساعدات السمعية الطبية ونظارات المساعدات،تعليمية
،السمعية واجهزة قياس السمع ومقصورات فحص السمع
معدات السمع والنطق ومعدات خاصة لالطفال ضعاف
 االثاث الطبي ويشمل طاوالت وضع المرضى وطاوالت،السمع
الفحص والعمل ومرشحات شمع االذن لمساعدات السمع
اجهزة كهربائية الغراض تجميلية وتحديدا اجهزة،الطبية
الماساج واجهزة االشعاع واالجهزة التي تعمل كهربائيا
 أجهزة، شاشات االضاءة الغراض طبية،لنشر المستنشقات
 انابيب االشعة،التصوير باالشعة لتصوير تكنولوجيا اللوحة
 مصادر المجاالت الكهرومغناطيسية،السينية الغراض طبية
، ادوات للتشخيص الطبي،المستعملة للتشخيص الطبي
 اجهزة ومعدات وادوات،اجهزة ومعدات التخشيص الطبي
، ادوات التشخيص البيطري،تشخيص نقطة من الرعاية
 اثاث صنع خصيصا،اثاث مخصص لالستعمال الطبي
، طاوالت لالستعمال الطبي،للفحوصات والمعالجات الطبية
 أسرة مخصصة، مقاعد الغراض طبية،أسرة لالستعمال الطبي
، اجهزة تحليل البول، أجهزة فحص الدم،لالستعمال الطبي
اجهزة الحماية وشاشات الحماية للحماية من التعرض لالشعة
، مالبس مخصصة لغرف العمليات،السينية الغراض طبية
،علب وحقائب مخصصة لالجهزة واالدوات والمعدات الطبية
 اجهزة،علب االدوات المستعملة من قبل الجراحين واالطباء
 مالبس الوظائف واالعمال،الروبوت المخبرية الغراض طبية
الطبية

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
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Trade Mark No.: 28905
In Class: 16

28905 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف

العـدد السابع عشر
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Date: 30/03/2016

التاريخ 2016/03/30 :

;In Respect of: Stationery and educational supplies
Printed matter; Medical journals; Medical books.

من اجل  :القرطاسية واللوازم التعليمية ،المواد المطبوعة،
المجالت الطبية ،الكتب الطبية.
In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
بأسم  :جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH
التنجسلشافت ام بي اتش
Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
العنوان  :ستادهاوسبروك  20355 ،3-1هامبورغ ،المانيا
Germany

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

()76

Trade Mark No.: 28906

العالمة التجارية رقم 28906 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 30/03/2016

التاريخ 2016/03/30 :

;In Respect of: Headgear; Clothing; Footwear
Parts and accessories for all the aforesaid goods,
included in this class.

من اجل  :أغطية الرأس ،المالبس ،االحذية ،اجزاء
واكسسوارات لجميع البضائع المذكورة سابقا والمشمولة
في هذا الصنف.
In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
بأسم  :جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH
التنجسلشافت ام بي اتش
Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
العنوان  :ستادهاوسبروك  20355 ،3-1هامبورغ ،المانيا
Germany

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address for Services:

()77

العالمة التجارية رقم 28907 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/03/30 :

Trade Mark No.: 28907
In Class: 35
Date: 30/03/2016
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In Respect of: Business consultancy and advisory
services; Business management; Business planning
services; Business management, business planning
and strategic business services, for others; Business
consultancy for medical facilities and clinics;
Management of health care clinics for others;
Provision of business statistical information relating to
medical matters; Medical billing; Creation of medical
examination reports; Compilation of statistical data
relating to medical research; Advertising for others
in the field of electrical engineering, electronics,
information technology and medical technology;
Office machines and equipment rental.

 خدمات استشارات االعمال وتقديم النصائح: من اجل
 ادارة، خدمات تخطيط االعمال، ادارة االعمال،المتعلقة بها
االعمال وتخطيط االعمال وخدمات االعمال االستراتيجية
 ادارة، استشارات االعمال للمرافق والعيادات الطبية،لالخرين
 توفير معلومات احصائية،عيادات العناية بالصحة لالخرين
، اصدار الفواتير الطبية،عن االعمال المتعلقة باالمور الطبية
 تجميع البيانات االحصائية،تجهيز تقارير الفحص الطبي
 االعالنات لالخرين في مجال،المتعلقة باالبحاث الطبية
الهندسة الكهربائية وااللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات
. تأجير االالت والمعدات المكتبية،والتكنولوجيا الطبية

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

العـدد السابع عشر

ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74

)78(

Trade Mark No.: 28908
In Class: 36
Date: 30/03/2016
In Respect of: Credit agencies; Real estate
management, renting of flats, for others; Leasing
of electrotechnical and electronic installations,
products, facilities and goods in the field of
information technology; Financial management
services relating to medical institutions; Finance
services; Insurance underwriting.
In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH
Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

28908 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/03/30 : التاريخ
 ادارة العقارات وتأجير الشقق، وكاالت االئتمان: من اجل
 تأجير المنشآت والمنتجات والمرافق والبضائع،لالخرين
،الكهربائية وااللكترونية في مجال تكنولوجيا المعلومات
،خدمات االدارة المالية المتعلقة بالمؤسسات الطبية
. االكتتاب في التأمين،الخدمات المالية
 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
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Trade Mark No.: 28909

28909 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 30/03/2016

2016/03/30 : التاريخ

In Respect of: Construction of medical establishments;
Maintenance, servicing, repair and installation of
medical instruments, apparatus and equipment;
Maintenance, servicing, repair and installation of
diagnostic instruments, apparatus and equipment;
Providing information relating to the repair or
maintenance of medical machines and apparatus.

 صيانة وترميم وتصليح، انشاء المؤسسات الطبية: من اجل
 صيانة وترميم،وتركيب االدوات واالجهزة والمعدات الطبية
،وتصليح وتركيب االدوات واالجهزة والمعدات التشخيصية
توفير المعلومات المتعلقة بتصليح او صيانة الماكنات
.واالالت الطبية

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله

)80(

Trade Mark No.: 28910
In Class: 38
Date: 30/03/2016
In Respect of: Providing of internet forums and
internet chat lines; Access to content, websites and
portals; Wireless transfer of data via the Internet;
Transmission of information and data via computer
networks, online services and the internet.

28910 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2016/03/30 : التاريخ

 توفير منتديات االنترنت وخطوط الدردشة عبر: من اجل
 الوصول الى المحتوى والمواقع االلكترونية،االنترنت
 تحويل، نقل البيانات السلكيا عبر االنترنت،والبوابات
المعلومات والبيانات عبر شبكات الحاسوب والخدمات عبر
.االنترنت واالنترنت
In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH
التنجسلشافت ام بي اتش
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Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

العـدد السابع عشر

 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74

)81(

Trade Mark No.: 28911

28911 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 30/03/2016

2016/03/30 : التاريخ

In Respect of: Education, instruction, providing of
training and further training, for others; Publication
of periodicals and books; Education services relating
to medicine; Training and tuition relating to medical
and medical technology instruments, apparatus and
equipment; Organisation of conferences in the
field of medical science; Publishing of medical
publications; Publication of medical periodicals,
books and manuals (handbooks); Projection of
cine-films for medical purposes.

 التعليم والتوجيه وتوفير التدريب والمزيد من: من اجل
 الخدمات، نشر النشرات الدورية والكتب،التدريب لالخرين
 التدريب والتعليم المتعلق،التعليمية المتعلقة بالدواء
،باالدوات واالجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجية الطبية
 نشر النشرات،تنظيم المؤتمرات في مجال العلوم الطبية
) نشر النشرات الدورية والكتب والكتيبات (كراسات،الطبية
. عرض االفالم السينمائية الغراض طبية،الطبية

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
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Trade Mark No.: 28912
In Class: 42
Date: 30/03/2016

28912 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/03/30 : التاريخ
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In Respect of: Research and development, for
others, in the field of electrical engineering,
electronics, information technology, medical
technology, physics, chemistry and mechanical
engineering, as well as planning, consultancy,
engineering and technical monitoring services in
these fields; Construction and design planning
and consultancy; Computer programming;
Rental of electrical engineering, electronics and
information technology products and installations;
Material testing; Computer programming in the
medical field; Writing of computer programs for
medical applications; Medical research; Technical
consultancy for medical facilities and clinics;
Planning for medical facilities and clinics

 البحث والتطوير لالخرين في مجال الهندسة: من اجل
الكهربائية وااللكترونية وتكنولوجيا المعلومات
والتكنولوجيا الطبية والفيزياء والكيمياء والهندسة
الميكانيكية وكذلك التخطيط واالستشارات وخدمات
 االنشاء،المراقبة الهندسية والتقنية في هذه المجاالت
 تأجير، برمجة الحاسوب،وتخطيط التصاميم واالستشارات
منتجات ومنشآت الهندسة الكهربائية وااللكترونية
 برمجة الحاسوب في، اختبار المواد،وتكنولوجيا المعلومات
، كتابة برامج الحاسوب للتطبيقات الطبية،المجال الطبي
 االستشارات التقنية للمرافق الطبية،االبحاث الطبية
. تخطيط للمرافق والعيادات الطبية،والعيادات

In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

 جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو: بأسم
التنجسلشافت ام بي اتش
 المانيا، هامبورغ20355 ،3-1  ستادهاوسبروك: العنوان

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

العـدد السابع عشر

 رام الله,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 28913
In Class: 44
Date: 30/03/2016
In Respect of: Medical services; Hygienic and beauty
care; Medical diagnostics; Nursing homes; Medical
clinic services; Medical examinations and tests;
Medical imaging services; Medical care; Medical
equipment rental; Medical counseling; Medical
treatments; Medical information services provided
via the Internet; Telemedicine services; Medical
services provided via the internet; Therapy services;
Telemedicine services; Medical services provided via
the internet; Therapy; Leasing of medical technology
installations, products and facilities; Leasing and
rental of medical facilities; Leasing and rental of
medical apparatus and equipment; Rental of medical
technology products and installations.

28913 : العالمة التجارية رقم
44 : في الصنف
2016/03/30 : التاريخ
، العناية الصحية والعناية بالجمال، الخدمات الطبية: من اجل
 خدمات العيادة، بيوت التمريض،التشخيصات الطبية
، خدمات التصوير الطبي، الفحوص واالختبارات الطبية،الطبية
، االستشارات الطبية، تأجير االدوات الطبية،العناية الطبية
 خدمات المعلومات الطبية المقدمة عبر،المعالجات الطبية
 الخدمات الطبية الموفرة، خدمات التطبيب عن بعد،االنترنت
 خدمات، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج،عبر االنترنت
 تأجير منشآت ومنتجات، العالج،طبية موفرة عبر االنترنت
، تأجير واستئجار المرافق الطبية،ومرافق التكنولوجيا الطبية
 تأجير منتجات،تأجير واستئجار االدوات والمعدات الطبية
.ومنشآت التكنولوجيا الطبية

العـدد السابع عشر
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In the name of: JOHANNA Siebenundneunzigste Ve
rmogensverwaltungsgesellschaft mbH

بأسم  :جوهانا سيبناندنونزيجست فيرموجنسفرو
التنجسلشافت ام بي اتش
العنوان  :ستادهاوسبروك  20355 ،3-1هامبورغ ،المانيا

Address: Stadthausbrucke 1-3, 20355 Hamburg,
Germany
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب  ,74رام الله
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Trade Mark No.: 28979

العالمة التجارية رقم 28979 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 04/04/2016

التاريخ 2016/04/04 :
من اجل  :اجهزة انذار ضد السرقة ،مالبس اسبستوز للوقاية من
الحريق ،قفازات اسبستوز للوقاية من الحوادث ،مالبس واقية من
الحوادث واالشعاع والحريق ،ادوات انذار ضد الحريق،خمادات
حريق ،اجهزة اطفاء الحريق ،خراطيم اطفاء الحريق،فوهات
خراطيم اطفاء الحريق ،شبكات امان ،شبكات رش للوقاية من
الحريق ،دروع وجه واقية للعمال ،كواشف دخان ،خوذ واقية
بأسم  :معاذ عصام علي عبيدي

In Respect of: Anti theft warning apparatus,asbestos
clothing for protection against fire, asbestos gloves for
protection against accidents,irradiation and fire,fire
alarms,fire beaters,fire extinguishing apparatus,fire
hose,fire hose nozzles,nets (safety),sprinklers
systems for fire protection,workmens protective
face shields,smoke detectors,protective helmets
In the name of: Moa’th Isam Ali Obeidi
Address: Alquds Altaleh Alfaransyeh

العنوان  :القدس التلة الفرنسية
عنوان التبليغ  :البيرة شارع القدس عمارة سعدون عطوة
جو059978286 3

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 28994 :
في الصنف 3 :

Trade Mark No.: 08994
In Class: 3
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Date: 06/04/2016

العـدد السابع عشر

2016/04/06 : التاريخ

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.

 مستحضرات تبيبض األقمشة ومواد اخرى تستعمل: من اجل
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي، في غسل وكي المألبس
مستحضرات تجميل، عطور وزيوت عطرية، وكشط صابون
. منظفات اسنان، غسول (لوشن )للشعر،

In the name of: MALISAR SARL

 ماليسار سارل: بأسم

Address: 38, rue de Berri F-75008 Paris

 باريس-75008رودوبري إف،38 : العنوان

Address for Services:

- نابلس219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
فلسطين

)86(

Trade Mark No.: 09008

29008 : العالمة التجارية رقم

In Class: 6

6 : في الصنف

Date: 10/04/2016

2016/04/10 : التاريخ

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa

 فرشاة سلك: من اجل
 شركة جيالنكو للتجارة والصناعة: بأسم

Address: hebron - qezoon street - alrame area p.o.Box 176
Address for Services: hebron - qezoon street alrame area - p.o.Box 176

176  ص ب-  ضاحية الرامة-  شارع قيزون-  الخليل: العنوان

Address for Services:

176  ص ب-  ضاحية الرامة-  شارع قيزون-  الخليل: عنوان التبليغ

)87(

Trade Mark No.: 29015

29015 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 12/04/2016

التاريخ 2016/04/12 :

In Respect of: solar water syatems

من اجل  :سخانات شمسية واجهزة تسخين المياه
بأسم  :مهند حسن محمد الجبرين

In the name of: muhanad hasan mohamad aljibrin
Address: al khalil

العنوان  :الخليل--الظاهرية

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :الخليل--الظاهرية
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Trade Mark No.: 29020

العالمة التجارية رقم 29020 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 14/04/2016

التاريخ 2016/04/14 :
من اجل  :سيارات  ،حافالت كهربائية  ،مركبات كهربائية

In Respect of: Automobiles , Motor coaches ,
)Vehicles (Electric
& In the name of: DEZHOU JIDA IMPORT
EXPORT CO

بأسم  :شركة ديزهو جيدا لالستيراد والتصدير

SHANDONG

العنوان  :مدينة ديزهو  ،شان دونج  ،الصين
عنوان التبليغ  :مبنى قرش موتور مول  ،رام الله،وطنية
0568900900

CITY,

Address:
DEZHOU
PROVINCE, CHINA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 29021 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/04/14 :

Trade Mark No.: 29021
In Class: 5
Date: 14/04/2016
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العـدد السابع عشر

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.

 مستحضرات,  مستحضرات صيدالنيةو بيطرية: من اجل
 مواد واغذية حمية معدة لالستعمال،صحية لغايات طبية
 مكمالت للحمية،الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال
 مواد حشو، لصقات ومواد ضماد،الغذائية لالنسان والحيوان
 مستحضرات البادة،  مطهرات،االسنان وشمع طب االسنان
 مبيدات فطريات ومبيدات،الحشرات والحيوانات الضارة
اعشاب
In the name of: SHAREKAT IMBLNT  شركة امبلنت لمستلزمات طب االسنان مساهمة: بأسم
LMOSTALZAMAT TB AL ASNAN MOSAHAMA
خصوصية
KHOSOSYA

Address: AL KHALEL AL DAHRYA

 الظاهرية/  الخليل: العنوان

Address for Services:

 جوال4  عمارة البكري ط/  رام الله: عنوان التبليغ
0599040052
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Trade Mark No.: 29022
In Class: 38
Date: 14/04/2016
In Respect of: Broadcasting (Cable television),
Broadcasting (Radio) , Broadcasting (Television)
, Cellular telephone communication , Chatrooms
(Providing internet) , Computer aided transmission
of messages and images , Electronic mail , Greeting
cards online(Transmission of) , Message sending ,
News agencies , Paging services [radio, telephone
or other means of electronic communication]
, Providing access to databases , Providing
telecommunication channels for teleshopping
services
,
Providing
telecommunications
connections to a global computer network ,
Providing user access to global computer networks
, Radio broadcasting , Satellite transmission ,
Teleconferencing services , Transmission of digital
files , Voice mail services

29022 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2016/04/14 : التاريخ
 البث، االذاعة بالردايو،  البث بالتلفزيون الكبلي: من اجل
 نقل الرسائل والصور، االتصال بالتلفون الخلوي،بالتلفزيون
 خدمات لوحات النشرات االلكترونية(خدمات،عبر الكمبيوتر
 ارسال بطاقات معايدة عبر، البريد االلكتروني،)اتصاالت
 خدمات النداء، وكاالت االنباء، ارسال الرسائل،االنترنت
االلي (عبر الراديو او التلفون او وسائل االتصال االلكترونية
 توفير قنوات، توفير الوصول الى قواعد البيانات،)االخرى
 تقديم االتصاالت عبر،اتصال لخدمات التسوق عن بعد
 توفير امكانية توصيل،االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر
 البث او االرسال عبر،المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية
 ارسال، خدمات عقد المؤتمرات عن بعد،االقمار الصناعية
. خدمات البريد الصوتي،الملفات الرقمية

العـدد السابع عشر
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بأسم  :شبكة زينة القدس لالعالم والتنمية الخيرية

In the name of: Shabkat Zeinat Alqaouds Lilealam W
Altanmiya Alkhairya

العنوان  :رام الله عمارة المؤتمر الشعبي للقدس

Address: Ramallah emaret almoutamer alshaebi
lilqouds

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة المؤتمر الشعبي للقدس

Address for Services: Ramallah emaret almoutamer
alshaebi lilqouds
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العالمة التجارية رقم 29023 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/17 :

Trade Mark No.: 29023
In Class: 29
Date: 17/04/2016
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

من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة -الفواكه
والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية– الجيالتين
والمربيات– األغذية المحفوظة والمخلالت -اللبن ويره من
منتجات األلبان (زبدة وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف
وشحوم صالحة للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين.
In the name of: shawar broths company for trading
بأسم  :شركة شاور اخوان للتجارة والتسويق
and markting

العنوان  :الخليل الحاووز
عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز

Address: al khalil
Address for Services: al khalil

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29024

العالمة التجارية رقم 29024 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 17/04/2016

التاريخ 2016/04/17 :

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

من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه المعدنية
والغازية -الشراب ويره من المستحضرات لعمل المشروبات–
عصير الفواكه والمشروبات التي أساسها عصير الفواكه–
ماء الورد– ماء الزهر.
In the name of: shawar broths company for trading
بأسم  :شركة شاور اخوان للتجارة والتسويق
and markting

Address: al khalil

العنوان  :الخليل الحاووز

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز
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العالمة التجارية رقم 29025 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :أغذية لألطفال الرضع ،األغذية المهروسة لألطفال
وأغذية الرضع البديلة عن اللبن ،بما في ذلك على شكل
مسحوق؛ دقيق لبني ُّ
(للرضع واألطفال).
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي

Trade Mark No.: 29025
In Class: 5
Date: 17/04/2016
In Respect of: Food for babies, mashed food for
babies and infant formula food, including in powder
form; lacteal flour for babies.
In the name of: Zott SE & Co. KG

العـدد السابع عشر
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العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:
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Trade Mark No.: 29026

العالمة التجارية رقم 29026 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 17/04/2016

التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :الحليب ،منتجات االلبان ،تحديد ا حليب الشرب،
الحليب المتخمر ،اللبن المخيض ؛ واللبن  ،اللبن مع الفاكهة،
مشروبات اللبن ،اللبن مع الشوكوالتة أو الكاكاو؛ مشروبات
الحليب الممزوجة غير الكحولية ،الكفير )مشروب فوار( ،القشدة،
جبنة اللبن الرائب ،جبنة اللبن الرائب مع الفاكهة واألعشاب؛
الحلويات التي أساسها الحليب؛ الزبدة ؛ الجبنة والمستحضرات
المصنوعة من الجبنة؛ مسحوق الحليب ومصل اللبن كمواد
غذائية ،وكالهما مع أو بدون مواد مضافة؛ المنتجات القابلة
للدهن )المحتوية على دهن(؛ مخفوق الحليب؛ مصل اللبن.
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي

In Respect of: Milk, dairy products, namely
drinking milk, fermented milk, buttermilk; yoghurt,
fruit yoghurt, yoghurt drinks, chocolate or cocoa
yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
;cream, curd cheese, fruit and herb curd cheese
milk-based desserts; butter; cheese and cheese
preparations; milk and whey powder as foodstuffs,
both with or without additives; spreads (fatcontaining); milk shakes; whey.

In the name of: Zott SE & Co. KG

العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 29027 :

Trade Mark No.: 29027

العـدد السابع عشر
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In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 17/04/2016

التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :حلوى البودينغ ،المثلجات الصالحة لالكل،
المساحيق لصناعة المثلجات؛ بضائع ومعجنات المخابز ذات
الصالحية طويلة األمد  ،وخاصة الكعك وكعك الوافل الجاهز
لألكل ؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ حلوى البودينغ
باألرز.
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي

In Respect of: Puddings, edible ice, powder for
ice cream; long-life bakery goods and pastries,
especially ready-to-eat cakes and waffles; cocoabased beverages; rice pudding.

In the name of: Zott SE & Co. KG

العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 29028 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :الحليب ،منتجات االلبان ،تحديدًا حليب الشرب،
الحليب المتخمر ،اللبن المخيض ؛ واللبن  ،اللبن مع الفاكهة،
مشروبات اللبن ،اللبن مع الشوكوالتة أو الكاكاو؛ مشروبات
الحليب الممزوجة غير الكحولية ،الكفير )مشروب فوار(،
القشدة ،جبنة اللبن الرائب ،جبنة اللبن الرائب مع الفاكهة
واألعشاب؛ الحلويات التي أساسها الحليب؛ الزبدة ؛ الجبنة
والمستحضرات المصنوعة من الجبنة؛ مسحوق الحليب
ومصل اللبن كمواد غذائية ،وكالهما مع أو بدون مواد
مضافة؛ المنتجات القابلة للدهن )المحتوية على دهن(؛
مخفوق الحليب؛ مصل اللبن.
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي
العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Trade Mark No.: 29028
In Class: 29
Date: 17/04/2016
In Respect of: Milk, dairy products, namely
drinking milk, fermented milk, buttermilk; yoghurt,
fruit yoghurt, yoghurt drinks, chocolate or cocoa
yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
;cream, curd cheese, fruit and herb curd cheese
milk-based desserts; butter; cheese and cheese
preparations; milk and whey powder as foodstuffs,
both with or without additives; spreads (fatcontaining); milk shakes; whey.

In the name of: Zott SE & Co. KG
Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 29030

العالمة التجارية رقم 29030 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 17/04/2016

التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :منتجات األلبان ،تحديدًا حليب الشرب ،تحديدًا
بإستثناء اللبن الحامض واللبن المخيض؛ اللبن مع الشوكوال
أو الكاكاو ،مشروبات الحليب الممزوجة غير الكحولية التي
يسود فيها الحليب ،الحلويات التي تتكون أساسًا من
الحليب والتوابل مع الجالتين و/أو النشا كمواد مساعدة على
التماسك.
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي

In Respect of: Dairy Products, namely drinking
milk, specifically excluding sour milk and butter
milk; chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic
mixed milk drinks (milk predominating), desserts
consisting essentially of milk and spices with
gelatin and/or starch as binders.
In the name of: Zott SE & Co. KG

العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29031 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/04/17 :

Trade Mark No.: 29031
In Class: 30
Date: 17/04/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :حلوى البودينغ ،المثلجات الصالحة لالكل،
المساحيق لصناعة المثلجات؛ الكعك والمعجنات التي
تبقى صالحة لإلستهالك لفترة طويلة  ،وخصوصًا الكعك
والوفل (نوع من الكعك) المكتمل التصنيع ،كافة البضائع
أعاله يمكن أن تحتوي على شوكوال و/أو أن تكون بنكهة
الشوكوال .
بأسم  :زوت أس إي آند كو .كاي جي

In Respect of: Puddings, edible ice, powder for
ice cream, long-life cakes and pastries, especially
finished cakes and waffles, all aforementioned
goods possibly containing chocolate and/or flavored
with chocolate.

In the name of: Zott SE & Co. KG

العنوان  :دي آر .ستيشيلي -ستراسي  86690 ،4ميرتيجين
 ،ألمانيا

Address: Dr. Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 29032 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/17 :

Trade Mark No.: 29032
In Class: 29
Date: 17/04/2016
In Respect of: . Meat, fish, poultry and game; meat
extract; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.

من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحوم ،فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة  ،هالم
(جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب
ومنتجات الحليب ،والزيوت والدهون الصالحة لالكل
بأسم  :شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات In the name of: Shareket Mahmas Awweda Lel
Moksrat W Al Sakaker W Al Halawyat

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .

Address: Ramallah
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29033

العالمة التجارية رقم 29033 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 17/04/2016

التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ،االرز،
التابيوكا والساغو ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب،
الخبز والفطائر والحلويات ،الحلويات المثلجة ،عسل النحل
والعسل االسود ،والخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح ،الخردل ،الخل
والصلصات ( التوابل) ،البهارات ،الثلج  ،السكاكر والمكسرات.

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 ,Candy
and nuts.

بأسم  :شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات

In the name of: Shareket Mahmas Awweda Lel
Moksrat W Al Sakaker W Al Halawyat
Address: Ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .
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العالمة التجارية رقم 29034 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/04/17 :
من اجل  :ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع بالجملة
والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات
توزيع البضائع ،

Trade Mark No.: 29034
In Class: 35
Date: 17/04/2016
;In Respect of: Management of commercial activities
wholesale and retail services,/ supply of goods and
Marketing services and goods distribution activities ,

العـدد السابع عشر
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التسويق واإلعالن والترويج للخدمات والبضائع وخدمات
معلومات السوق ،ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر شبكات
الكمبيوتر واالتصاالت.

;Marketing, advertising and promotion services
;Market research and information services
Promoting the goods and services of others via
computer and communication networks3.

بأسم  :شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات

In the name of: Shareket Mahmas Awweda Lel
Moksrat W Al Sakaker W Al Halawyat
Address: Ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29035 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/04/17 :

Trade Mark No.: 29035
In Class: 43
Date: 17/04/2016

من اجل  :مطاعم ،بار ،حانة صغيرة ،مطاعم الوجبات الخفيفة،
مقاهي ،كافيتيريات ،مقاصف ،مطاعم ذات الخدمة الذاتية
ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقديم الطعام والشراب
والحلويات والمكسرات؛ وخدمات المطاعم؛ وتقديم خدمات
طلب الطعام من خالل االتصال المباشر على شبكة الحاسوب

In Respect of: Restaurants, bistro, snack Restaurants,
cafes, cafeterias, canteens, self-service restaurants
and fast-food outlets; services for providing food
and drink , sweets and nuts ; catering services; the
provision of food-ordering services through an online computer network

بأسم  :شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات

In the name of: Shareket Mahmas Awweda Lel
Moksrat W Al Sakaker W Al Halawyat

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .

Address: Ramallah
Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29036

العالمة التجارية رقم 29036 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 18/04/2016

التاريخ 2016/04/18 :

In Respect of: Cine-films (Rental of) , Cinema
presentations , Editing (Videotape) , Film
production, other than advertising films ,
Photographic reporting , Production of radio and
television programmes , Production of shows ,
Production (Videotape film) , Recording studio
services , Photography

من اجل  :تأجير األفالم السينمائية  ،عروض األفالم
السينمائية  ،إعداد أشرطة الفيديو  ،إنتاج أفالم بخالف
أفالم الدعاية واالعالن  ،تقديم التقارير المصورة  ،إنتاج
برامج الراديو والتلفزيون  ،إنتاج عروض مسرحية  ،إنتاج
أفالم الفيديو  ،خدمات استوديوهات التسجيل  ،التصوير
الفوتوغرافي .
بأسم  :شركة كت لالنتاج الفني واالعالمي مساهمة خصوصية In the name of: Sharekat Kat Lilentaj Alfanee
Walelame Mosahama Khososiya

العنوان  :رام الله والبيرة البالوع عمارة قطوم

Address: Ramallah Walbe’rh Albaloaa Emaret
QATOM

عنوان التبليغ  :رام الله والبيرة البالوع عمارة قطوم

Address for Services: Ramallah Walbe’rh Albaloaa
Emaret QATOM

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29037 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :مستحضرات دوائية وصيدالنية .
بأسم  :كاديال هيلثكير ليميتد

Trade Mark No.: 29037
In Class: 5
Date: 18/04/2016
In Respect of: Medicinal and Pharmaceutical
Preparations
In the name of: Cadila Healthcare Limited

العـدد السابع عشر
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العنوان  :زيدوس تاور ،ساتاليت كروس رودس  ،أحمد أباد -
 ، 380 015كوجرات  ،الهند

Address: Zydus Tower, Satellite Cross Roads,
Ahmedabad-380 015, Gujarat, India
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين
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Trade Mark No.: 29038

العالمة التجارية رقم 29038 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 18/04/2016

التاريخ 2016/04/18 :

In Respect of: Medicinal and Pharmaceutical
Preparations

من اجل  :مستحضرات دوائية وصيدالنية .

In the name of: Cadila Healthcare Limited

بأسم  :كاديال هيلثكير ليميتد
العنوان  :زيدوس تاور ،ساتاليت كروس رودس  ،أحمد أباد -
 ، 380 015كوجرات  ،الهند

Address: Zydus Tower, Satellite Cross Roads,
Ahmedabad-380 015, Gujarat, India
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين
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العالمة التجارية رقم 29041 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/18 :

Trade Mark No.: 29041
In Class: 29
Date: 18/04/2016
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

من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد,
خالصات اللحوم ,الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة
والمطهية ,هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ,البيض
والحليب ومنتجات الحليب  ،الزيوت والدهون الصالحة لالكل
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya Liltanmiya
بأسم  :الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية
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Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

العـدد السابع عشر

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

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

)107(

Trade Mark No.: 29042

29042 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 18/04/2016

2016/04/18 : التاريخ

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

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة,خالصات اللحوم
 البيض, هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,والمطهية
 الزيوت والدهون الصالحة لالكل، والحليب ومنتجات الحليب
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine
Address for Services:

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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Trade Mark No.: 29043
In Class: 29

29043 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
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Date: 18/04/2016

العـدد السابع عشر

2016/04/18 : التاريخ

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

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة,خالصات اللحوم
, هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,والمطهية
 الزيوت والدهون، البيض والحليب ومنتجات الحليب
الصالحة لالكل
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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Trade Mark No.: 29044
In Class: 29
Date: 18/04/2016

29044 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ

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

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة,خالصات اللحوم
, هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,والمطهية
 الزيوت والدهون، البيض والحليب ومنتجات الحليب
الصالحة لالكل
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine
Address for Services:

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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Trade Mark No.: 29045

29045 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 18/04/2016

2016/04/18 : التاريخ

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

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة,خالصات اللحوم
, هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,والمطهية
 الزيوت والدهون، البيض والحليب ومنتجات الحليب
الصالحة لالكل
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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Trade Mark No.: 29046
In Class: 30
Date: 18/04/2016
In Respect of: Doughnuts; bakery products;
cookies; cakes; pies; muffins; plain, glazed, coated
and filled fried cakes; bagels; sandwiches; pizza;
sugar; flour; flavoring extracts; confectionery chips
for baking; honey; yeast; baking-powder; custardbased fillings for cakes; chocolate-based fillings for
cakes; chocolate-based topping;

29046 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 الكعكة المقلية المحالة؛ منتجات األفران؛ الكعك: من اجل
المحلى؛ الكعك؛ الفطائر؛ الفطائر المحالة والمدورة؛ الكعك
المقلي العادي والمدهون والمغطى والمحشي؛ كعك
البيغل على شكل حلقات؛ الشطائر؛ البيتزا؛ السكر؛ الطحين؛
مستخلصات إضفاء النكهات؛ رقائق الحلويات الخاصة بالخبيز؛
العسل؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛

العـدد السابع عشر
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حشوات الكعك التي أساسها الكاسترد؛ حشوات الكعك
التي أساسها الشوكوال؛ مستحضرات التغطية التي أساسها
الشوكوال؛ القهوة والمشروبات التي أساسها القهوة؛ الشاي
والمشروبات التي أساسها الشاي؛ الكاكاو والمشروبات التي
أساسها الكاكاو؛ المشروبات المجمدة بنكهة القهوة .
بأسم  :دي دي آي بي هولدير أل أل سي

coffee and coffee-based beverages; tea and tea;based beverages; cocoa and cocoa-based beverages
coffee-flavored slush-type drinks.

In the name of: DD IP Holder LLC

العنوان  :ص .ب  ، 9141كانتون  ،ماساشوسيتيس ،02021
الواليات المتحدة األمريكية

Address: P.O.Box 9141 Canton, Massachusetts
02021, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29047 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :خدمات المطاعم؛ خدمات المقاهي؛ خدمات أماكن
تناول الوجبات الخفيفة؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة .
بأسم  :دي دي آي بي هولدير أل أل سي
العنوان  :طولكرم  ,الضفة الغربية ,فلسطين
عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :
Al-Beereh

Trade Mark No.: 29047
In Class: 43
Date: 18/04/2016
;In Respect of: Restaurant services; cafe services
snack bar services; fast-food restaurant services.
In the name of: DD IP Holder LLC
Address: P.O.Box 9141 Canton, Massachusetts
02021, USA
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29048

29048 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 18/04/2016

2016/04/18 : التاريخ

In Respect of: Temporary accommodation, Cafés,
Cafeterias, Self-serve restaurants, Snack bars.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.

 مطاعم، المقاصف، المقاهي، اإلقامة المؤقتة: من اجل
. مطاعم الوجبات الخفيفة،الخدمة الذاتية
. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم

Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29049
In Class: 11
Date: 18/04/2016
In Respect of: Heat accumulators, steam
accumulators, acetylene burners, acetylene
flares, acetylene generators, air conditioners
for vehicles, air conditioning apparatus, air
conditioning installations, air cooling apparatus,
air deodorising apparatus, air driers [dryers], air
filtering installations, ionization apparatus for the
treatment of air or water, air purifying apparatus
and machines, air reheaters, air sterilisers, air valves
for steam heating installations, lighting installations
for air vehicles, alcohol burners, anti-dazzle devices
for automobiles [lamp fittings], anti-glare devices
for vehicles [lamp fittings], anti-splash tap nozzles,

29049 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 مواقد، مركمات بخارية، مركمات حرارية: من اجل
، مولدات اسيتيلينية، شعالت اسيتيلينية،اسيتيلينية
 منشآت، أجهزة تكييف الهواء،مكيفات هواء للمركبات
 أجهزة ازالة الروائح، أجهزة تبريد الهواء،تكييف الهواء
 منشآت ترشيح،) مجففات هواء (مجففات،الكريهة من الجو
 أجهزة وماكينات، أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو الماء،الهواء
، معقمات الهواء، أجهزة اعادة تسخين الهواء،تنقية الهواء
 منشآت اضاءة،صمامات هوائية لمنشآت التسخين بالبخار
 معدات مانعة لبهر، مواقد كحولية،المركبات الجوية
،)مصابيح السيارات (لوازم لمبات
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aquarium filtration apparatus, aquarium heaters,
aquarium lights, arc lamps, furnace ash boxes,
automatic ash conveyor installations, , ash pits for
furnaces, atomic piles, autoclaves [electric pressure
cookers], automobile lights, anti-dazzle devices
for automobiles [lamp fittings], bakers’ ovens,
lava rocks for use in barbecue grills, barbecues,
bath fittings, hot air bath fittings, bath installations,
sauna bath installations, bath linings, bath plumbing
fixtures, bath tubs, bath tubs for sitz baths, heaters
for baths, spa baths [vessels], bedwarmers,
beverage cooling apparatus, bicycle lights, bidets,
electric blankets not for medical purposes, boiler
pipes [tubes] for heating installations, boilers, other
than parts of machines, brackets for gas burners,
bread baking machines, bread toasters, breadmaking machines, burners, acetylene burners,
burners for lamps, gas burners, germicidal burners,
incandescent burners, laboratory burners, carbon for
arc lamps, electrically heated carpets, ceiling lights,
central heating radiators, clean chambers [sanitary
installations], chandeliers, chimney blowers,
chimney flues, lamp chimneys, Chinese lanterns,
electric lights for christmas trees, chromatography
apparatus for industrial purposes, clean chambers
[sanitary installations], electric coffee filters,
electric coffee machines, electric coffee percolators,
coffee roasters, coils [parts of distilling, heating or
cooling installations], gas condensers other than
parts of machines, installations for conditioning air,
refrigerating containers, cookers, cooking apparatus
and installations, cooking rings, electric cooking
utensils, coolers for furnaces, cooling appliances
and installations, cooling installations and
machines, cooling installations for liquids, cooling
installations for tobacco, cooling installations for
water, shower cubicles [enclosures (am.)], curling
lamps, electric heating cushions [pads] not for
medical purposes, cycle lights, dampers [heating],
electric deep fryers, defrosters for vehicles, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
apparatus for dehydrating foodstuff organic
materials, dental ovens, deodorising apparatus not
for personal use, desalination plants, , desiccating
apparatus, light diffusers, electric discharge tubes
for lighting, disinfectant apparatus, disinfectant
dispensers for toilets,
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،)معدات مانعة لتوهج مصابيح المركبات (لوازم لمبات
 أجهزة ترشيح ألحواض،فوهات مانعة النتثار ماء الحنفيات
 سخانات ألحواض تربية وعرض،تربية وعرض األحياء المائية
، مصابيح قوسية، أضواء ألحواض السمك،األحياء المائية
 تجاويف لرماد، منشآت آلية ناقلة للرماد،علب لرماد األفران
،) أوتوكالف (طناجر ضغط كهربائية، مفاعالت نووية،األفران
 معدات مانعة لتوهج،)أضواء للسيارات (لوازم لمبات
 حجارة بركانية تستخدم، أفران للخبازين،مصابيح السيارات
 معدات هواء ساخن، معدات للحمام، شوايات،في الشوايات
 بطانات، منشآت لحمام الساونا، منشآت للحمام،للحمام
،) أحواض استحمام (بانيو، مثبتات مواسير الحمام،للحمام
 سخانات،أحواض استحمام (بانيو) لالستحمام النصفي
 دفايات، مغاطس (أوعية) للحمام بالمياه المعدنية،للحمام
، أضواء للدراجات الهوائية، أجهزة تبريد المشروبات،فراش
 مواسير، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية،شطافات
 مراجل (بخالف أجزاء،(أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
، محمصات خبز، آالت صنع الخبز، حوامل لمواقد الغاز،)اآلالت
، مواقد للمصابيح، مواقد أسيتيلينية، مواقد،آالت صنع الخبز
 مواقد، مواقد متوهجة، مواقد مبيدة للجراثيم،مواقد غازية
 سجاد يدفأ، أعمدة كربون للمصابيح القوسية،للمختبرات
، مشعات حرارية للتدفئة المركزية، أضواء السقف،كهربائيًا
، منافيخ للمدافن، ثريات،)حجرات نظيفة (تراكيب صحية
 أضواء، مصابيح صينية، مداخن للمصابيح،أنابيب للمداخن
 أجهزة استشراب لغايات،كهربائية لشجرة عيد الميالد
) مرشحات (فالتر،) حجرات نظيفة (تراكيب صحية،صناعية
، ماكينات كهربائية لصنع القهوة،كهربائية للقهوة
 ملفات، محمصات بن،راووقات (أباريق) كهربائية للقهوة
 مكثفات،)(أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد
 أوعية، منشآت لتكييف الهواء،)غازية (بخالف أجزاء اآلالت
، حلقات طهي، أجهزة ومعدات طهي، أوعية طهي،تبريد
 معدات ومنشآت، مبردات لألفران،أواني طهي كهربائية
 منشآت، منشآت تبريد للسوائل، منشآت وآالت تبريد،تبريد
) حجيرات (مقصورات، منشآت تبريد للماء،تبريد للتبغ
 وسائد (كمادات) تدفئة، لمبات تجعيد الشعر،لحمام الدش
، أضواء للدراجات الهوائية،كهربائية ليست لغايات طبية
 أجهزة ازالة، مقالي عميقة كهربائية،)مخمدات (تدفئة
،الصقيع عن المركبات
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disinfectant distributors for toilets, refrigerating
display cabinets [display cases], disposable
sterilization pouches, distillation apparatus,
distillation columns, diving lights, air driers, hair
driers, filters for drinking water, drip irrigation
emitters [irrigation fittings], air dryers, hair dryers,
drying apparatus, drying apparatus and installations,
drying apparatus for fodder and forage, fuel
economizers, electric appliances for making
yogurt, electric lamps, electrically heated carpets,
heating elements, evaporators, expansion tanks
for central heating installations, extractor hoods
for kitchens, fairy lights for festive decoration,
fans [air-conditioning], electric fans for personal
use, fans [parts of air-conditioning installations],
faucets for pipes (am.), feeding apparatus for
heating boilers, electric heaters for feeding bottles,
electric heating filaments, filaments for electric
lamps, magnesium filaments for lighting, electric
coffee filters, filters for air conditioning, filters
for drinking water, filters [parts of household
or industrial installations], fire bars, domestic
fireplaces, bath fittings, shaped fittings for furnaces,
shaped fittings for ovens, flare stacks for use in the
oil industry, flares, flashlights [torches], chimney
flues, flues for heating boilers, flushing apparatus,
flushing tanks, electrically heated footmuffs,
electric or non-electric footwarmers, forage drying
apparatus, portable forges, fountains, ornamental
fountains, framework of metal for ovens, freezers,
friction lighters for igniting gas, fruit roasters, fuel
economisers , fumigation apparatus not for medical
purposes, furnace ash boxes, furnace grates,
coolers for furnaces, cooling vats for furnaces,
loading apparatus for furnaces, furnaces, other than
for laboratory use, shaped fittings for furnaces,
regulating and safety accessories for gas apparatus,
gas boilers, gas burners, brackets for gas burners, gas
condensers other than parts of machines, gas lamps,
gas lighters, regulating and safety accessories for
gas pipes, gas scrubbers [parts of gas installations],
gas scrubbing apparatus, acetylene generators,
germicidal burners, germicidal lamps for purifying
air, glue-heating appliances, furnace grates, griddles
[cooking appliances], grills [cooking appliances],
hair driers [dryers], hand drying apparatus for
washrooms, headlights for automobiles, hearths,
heat accumulators,
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 أجهزة،أجهزة تسخين الزالة الصقيع عن زجاج المركبات
 أفران تستخدم في،ازالة الماء من المواد الغذائية العضوية
 أجهزة الزالة الوائح الكريه ليست لالستخدام،طب األسنان
 أدوات، أجهزة تجفيف، وحدات ازالة الملوحة،الشخصي
 أجهزة، أنابيب تفريغ كهربائية لالضاءة،نشر الضوء
 أدوات توزيع، أدوات توزيع المطهرات في التواليت،مطهرة
 كبائن تبريد للعرض (صناديق،المطهرات في التواليت
، أجهزة تقطير، أكياس تعقيم تستخدم مرة واحدة،)عرض
 مجففات، مجففات هواء، أضواء للغوص،أعمدة تقطير
 أجهزة الري بالتنقيط، مرشحات (فالتر) لمياه الشرب،شعر
، أجهزة تجفيف، مجففات شعر، مجففات هواء،)(معدات ري
، أجهزة لتجفيف العلف والكأل،أجهزة ومنشآت تجفيف
 مصابيح، أجهزة كهربائية لصناعة الزبادي،مقتصدات وقود
 أجهزة، عناصر تسخين،  سجاد يدفأ كهربائيًا،كهربائية
 أغطية، خزانات تمديدية لمنشآت التدفئة المركزية،تبخير
 مراوح، أضواء سحرية للتزيين في الحفالت،شفط للمطابخ
، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي،)(تكييف الهواء
، حنفيات للمواسير،)مراوح (أجزاء من منشآت تكييف الهواء
 مسخنات كهربائية،أجهزة تغذية لمراجل التسخين
 فتائل، فتائل تسخين كهربائية،لرضاعات األطفال
 مرشحات، فتائل مغنيسيوم لالضاءة،للمصابيح الكهربائية
، مرشحات (فالتر) تكييف الهواء،(فالتر) كهربائية للقهوة
 مرشحات (فالتر) (أجزاء،مرشحات (فالتر) لمياه الشرب
 مواقد نار، قضبان توهج،)من منشآت منزلية أو صناعية
 معدات، معدات مشكلة للمواقد، معدات للحمام،)(منزلية
 مداخن شعالت تستخدم في صناعة،مشكلة لألفران
 أنابيب،) مصابيح جيب كهربائية (مشاعل، شعالت،الزيت
 خزانات، أجهزة رحض، مداخن لمراجل التسخين،للمداخن
 دفايات للقدمين، دفايات كهربائية للقدمين،رحض
 أفران، أجهزة لتجفيف العلف،)(كهربائية أو غير كهربائية
 هياكل معدنية، نوافير للزينة، نوافير،)محمولة (مواقد
، قداحات تعمل باالحتكاك الشعال الغاز، مجمدات،لألفران
 أجهزة تبخير ليست، مقتصدات وقود،محمصات فواكه
، شبكات وقود األفران، صناديق رماد األفران،لغايات طبية
، أجهزة تلقيم لألفران، أحواض تبريد األفران،مبردات لألفران
، معدات مشكلة لألفران،أفران بخالف المستخدمة للتجارب
، مواقد غاز، مراجل غاز،لوازم تنظيم وسالمة أنابيب الغاز
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heat exchangers not parts of machines, heat pumps,
heat regenerators, electric heaters for feeding
bottles, heaters for baths, heaters for heating irons,
heaters for vehicles, immersion heaters, heating
apparatus, electric heating apparatus, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels,
heating boilers, electric heating cushions [pads] not
for medical purposes, heating elements, electric
heating filaments, heating installations, hot water
heating installations, heating installations [water],
heating plates, extractor hoods for kitchens, hot air
apparatus, hot air bath fittings, hot air ovens, hot
plates, hot water bottles, luminous house numbers,
humidifiers for central heating radiators, hydrants,
hydromassage bath apparatus, ice boxes, ice chests,
ice machines and apparatus, immersion heaters,
incandescent burners, incinerators, ionization
apparatus for the treatment of air or water, electric
kettles, kiln furniture [supports], kilns, kitchen
ranges [ovens], laboratory burners, laboratory
lamps, lamp casings, lamp chimneys, lamp glasses,
lamp globes, lamp mantles, lamp reflectors, lamp
shades, lamps, burners for lamps, electric lamps,
lamps for directional signals of automobiles, globes
for lamps, lampshade holders, lanterns for lighting,
electric laundry dryers, laundry room boilers, lava
rocks for use in barbecue grills, level controlling
valves in tanks, light bulbs, electric light bulbs,
light bulbs for directional signals for vehicles,
light diffusers, light-emitting diodes [led] lighting
apparatus, lighters, gas lighters, lighting apparatus
and installations, lighting apparatus for vehicles,
lighting installations for air vehicles, diving
lights, electric lights for christmas trees, lights for
automobiles, lights for vehicles, loading apparatus
for furnaces, luminous house numbers, luminous
tubes for lighting, magnesium filaments for
lighting, malt roasters, microwave ovens [cooking
apparatus], microwave ovens for industrial
purposes, milk cooling installations, miners’ lamps,
mixer taps for water pipes, anti-splash tap nozzles,
installations for processing nuclear fuel and nuclear
moderating material, nuclear reactors, oil burners,
oil lamps, oil-scrubbing apparatus, ornamental
fountains, oven fittings made of fireclay, microwave
ovens for industrial purposes, ovens,
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،) مكثفات غاز (بخالف أجزاء اآلالت،مساند لمواقد الغاز
، لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز، قداحات غاز،مصابيح غاز
 أجهزة،)أجهزة غسل الغاز (أجزاء من منشآت االنارة بالغاز
، مواقد مبيدة للجراثيم، مولدات أسيتيلينية،غسل الغاز
 أدوات تسخين،مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء
،) صواني شوي (أدوات طهي، مصبعات األفران،الغراء
 أجهزة،) مجففات شعر (مجففات،)شوايات (أدوات طهي
، أضواء أمامية للسيارات،لتجفيف اليدين عند المغاسل
 مبادالت حرارية (ليست أجزاء، مركمات حرارية،مدافئ
 مسخنات، أجهزة اعادة توليد الحرارة، مضخات حرارة،)آالت
 سخانات، سخانات للحمامات،كهربائية لرضاعات األطفال
، سخانات مغمورة، دفايات للمركبات،لتسخين المكاوي
 أجهزة تسخين، أجهزة تسخين كهربائية،أجهزة تسخين
 أجهزة لتسخين الوقود الصلب،الزالة الصقيع عن السيارات
) وسائد (كمادات، مراجل تسخين،أو السائل أو الغازي
، عناصر تسخين،تدفئة كهربائية ليست لغايات طبية
 معدات تدفئة، منشآت تدفئة،فتائل تسخين كهربائية
 أغطية، ألواح تسخين،) معدات تسخين (ماء،بالماء الساخن
 لوازم تزويد، أجهزة تدار بالهواء الساخن،شفط للمطابخ
، ألواح تسخين، أفران الهواء الساخن،الحمام بالهواء الساخن
 أجهزة ترطيب، أرقام مضيئة للمنازل،قوارير الماء الساخن
، حنفيات رئيسية للمطافئ،لمشعات التدفئة المركزية
،  ثالجات، ثالجات،أجهزة الحمامات للتدليك بالماء الساخن
، مواقد متوهجة، سخانات مغمورة،آالت وأجهزة لصنع الثلج
، غاليات كهربائية، أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو الماء،مباخر
 مواقد، مواقد (أفران) المطبخ، أفران،لوازم (مساند) لألفران
 زجاجات، أغطية للمصابيح، لمبات المختبرات،للمختبرات
، زجاجات كروية للمصابيح، زجاجات مصابيح،مصابيح
، مظالت مصابيح، عاكسات ضوء للمصابيح،شنابر للمصابيح
 مصابيح، مصابيح كهربائية، مواقد للمصابيح،مصابيح
 حامالت، زجاجات كروية للمصابيح،الشارات توجيه المركبات
 مجففات كهربائية، فوانيس لالضاءة،مظالت المصابيح
 حجارة بركانية تستخدم، مراجل لحجيرات الغسيل،للغسيل
، صمامات التحكم في مستوى الخزانات،في الشوايات
 بصيالت، بصيالت مصابيح كهربائية،بصيالت مصابيح
 أجهزة، أدوات نشر الضوء،لمصابيح اشارات توجه المركبات
،)اإلضاءة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (ال أي دي
، قداحات غاز،)قداحات (والعات
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heat exchangers not parts of machines, heat pumps,
heat regenerators, electric heaters for feeding
bottles, heaters for baths, heaters for heating irons,
heaters for vehicles, immersion heaters, heating
apparatus, electric heating apparatus, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels,
heating boilers, electric heating cushions [pads] not
for medical purposes, heating elements, electric
heating filaments, heating installations, hot water
heating installations, heating installations [water],
heating plates, extractor hoods for kitchens, hot air
apparatus, hot air bath fittings, hot air ovens, hot
plates, hot water bottles, luminous house numbers,
humidifiers for central heating radiators, hydrants,
hydromassage bath apparatus, ice boxes, ice chests,
ice machines and apparatus, immersion heaters,
incandescent burners, incinerators, ionization
apparatus for the treatment of air or water, electric
kettles, kiln furniture [supports], kilns, kitchen
ranges [ovens], laboratory burners, laboratory
lamps, lamp casings, lamp chimneys, lamp glasses,
lamp globes, lamp mantles, lamp reflectors, lamp
shades, lamps, burners for lamps, electric lamps,
lamps for directional signals of automobiles, globes
for lamps, lampshade holders, lanterns for lighting,
electric laundry dryers, laundry room boilers, lava
rocks for use in barbecue grills, level controlling
valves in tanks, light bulbs, electric light bulbs,
light bulbs for directional signals for vehicles,
light diffusers, light-emitting diodes [led] lighting
apparatus, lighters, gas lighters, lighting apparatus
and installations, lighting apparatus for vehicles,
lighting installations for air vehicles, diving
lights, electric lights for christmas trees, lights for
automobiles, lights for vehicles, loading apparatus
for furnaces, luminous house numbers, luminous
tubes for lighting, magnesium filaments for
lighting, malt roasters, microwave ovens [cooking
apparatus], microwave ovens for industrial
purposes, milk cooling installations, miners’ lamps,
mixer taps for water pipes, anti-splash tap nozzles,
installations for processing nuclear fuel and nuclear
moderating material, nuclear reactors, oil burners,
oil lamps, oil-scrubbing apparatus, ornamental
fountains, oven fittings made of fireclay, microwave
ovens for industrial purposes, ovens, other than
for laboratory use, shaped fittings for ovens,
oxhydrogen burners,
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 منشآت، أجهزة اضاءة للمركبات،أجهزة ومنشآت لالضاءة
 أضواء كهربائية، أضواء للغوص،اضاءة للمركبات الجوية
، أضواء للمركبات، أضواء للسيارات،لشجرة عيد الميالد
 أنابيب، أرقام مضيئة للمنازل،أجهزة تلقيم األفران
 محمصات، فتائل مغنيسيوم لالضاءة،مضيئة لالضاءة
،) أفران ميكروويف (أجهزة طهي،)الشعير المنبت (الملت
، معدات تبريد الحليب،أفران ميكروويف لغايات صناعية
 فوهات، حنفيات خلط لمواسير المياه،مصابيح مناجم
 منشآت لمعالجة الوقود،مانعة النتشار مياه الحنفيات
 مواقد، مفاعالت نووية، النووي والواد المهدئة النووي
، نوافير زينة، أجهزة تنقية الزيت، مصابيح زيتية،زيت
 أفران ميكروويف،معدات لألفران مصنوعة من صلصال ناري
 األفران باستثناء المخصصة الستخدامات،لغايات صناعية
، مواقد اكسهيدروجين، معدات مشكلة لألفران،المختبرات
، معقمات،كمادات (وسائد) تدفئة ليست لغايات طبية
 حنفيات، مواقد بنزين،غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة
 مواسير (أجزاء من منشآت،(صنابير) لخطوط األنابيب
 أضواء جيب، أطباق ساخنة، دفايات أطباق،)صحية
 منشآت، دفايات جيب، مصابيح جيب كهربائية،كاشفة
 طناجر ضغط، أكياس تعقيم تستخدم مرة واحدة،بلمرة
 كفت (أوعية ذات مقابض) ضغط،)كهربائية (أوتوكالف
 منشآت لمعالجة الوقود،  خزانات ضغط للماء،كهربائية
 منشآت، مصابيح آلالت العرض،والمواد المهدئة النووية
 مشعات، أغطية للمشعات الحرارية،لتقنية مياه المجاري
 مفاعالت،) مشعات حرارية (للتسخين،حرارية كهربائية
، عاكسات ضوء المصابيح، أبراج تنقية للتقطير،نووية
 أجهزة ومنشآت، أجهزة وآالت تبريد،عاكسات للمركبات
 كبائن عرض، أوعية تبريد، حجرات تبريد، خزائن تبريد،تبريد
، أجهزة اعادة توليد الحرارة، ثالجات،)مبردة (صناديق عرض
 لوازم تنظيم،لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز
 لوازم، لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز،وأمان ألجهزة الغاز
، أجهزة اعادة تسخين الهواء،تنظيو وسالمة ألجهزة الماء
 أدوات تدوير، أجهزة تحميص، محمصات بن،محمصات
 لوازم السالمة ألجهزة، شوايات، سياخ شوي،سياخ الشوي
 أجهزة ومنشآت، مصابيح السالمة،ومواسير الماء أو الغاز
 معدات، كفت (أوعية ذات مقابض) ضغط كهربائية،صحية
،) أجهزة غسل الغاز (أجزاء من منشآت الغاز،لحمام الساونا
، مقاعد تواليت،أضواء كاشفة
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electric heating pads [cushions] not for medical
purposes, pasteurisers, electric coffee percolators,
petrol burners, pipe line cocks [spigots], pipes [parts
of sanitary installations], plate warmers, hot plates,
pocket searchlights, electric pocket torches, pocket
warmers, polymerisation installations, disposable
sterilization pouches, electric pressure cookers
[autoclaves], electric pressure cooking saucepans,
pressure water tanks, processing installations for
fuel and nuclear moderating material, projector
lamps, purification installations for sewage, radiator
caps, electric radiators, radiators [heating], nuclear
reactors, refining towers for distillation, lamp
reflectors, vehicle reflectors, refrigerating apparatus
and machines, refrigerating appliances and
installations, refrigerating cabinets, refrigerating
chambers, refrigerating containers, refrigerating
display cabinets [display cases], refrigerators,
heat regenerators, regulating accessories for water
or gas apparatus and pipes, regulating and safety
accessories for gas apparatus, regulating and safety
accessories for gas pipes, regulating and safety
accessories for water apparatus, air reheaters,
roasters, coffee roasters, roasting apparatus,
roasting jacks, roasting spits, rotisseries, safety
accessories for water or gas apparatus and pipes,
safety lamps, sanitary apparatus and installations,
electric pressure cooking saucepans, sauna bath
installations, scrubbers [parts of gas installations],
searchlights, toilet seats, purification installations
for sewage, shower cubicles [enclosures (am.)],
showers, sinks, bath tubs for sitz-baths, sockets
for electric lights, water softening apparatus, solar
furnaces, solar thermal collectors [heating], spa
baths [vessels], flare stacks for use in oil refineries,
standard lamps, steam accumulators, steam boilers,
other than parts of machines, steam facial apparatus
[saunas], steam generating installations, fabric
steamers, sterilizers, stills, stoves, stoves [heating
apparatus], street lamps, structural plates for ovens,
swimming pool chlorinating apparatus, tanning
apparatus [sun beds], taps [cocks, spigots] [faucets
(am.)] for pipes, taps [faucets], thermostatic valves
[parts of heating installations], toasters, cooling
installations for tobacco, tobacco roasters, toilet
bowls, toilet seats, portable toilets, toilets [waterclosets], torches for lighting, electric pocket torches,
electric discharge tubes for lighting, luminous tubes
for lighting, portable Turkish bath cabinets,
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 حجيرات (مقصورات) لحمام،منشآت لتنقية نفايات المجاري
) أحواض استحمام (بانيو، مغاسل، حمامات الدوش،الدوش
 أجهزة الزالة، مآخذ لألضواء الكهربائية،لالستحمام النصفي
،) مجمعات شمسية (للتسخين، أفران شمسية،عسر الماء
 مداخن شعالت تستخدم،مغاطس (أوعية) للمياه المعدنية
 مراجل، مركمات بخار، مصابيح قياسية،في مصافي النفط
،) أجهزة بخار للوجه (حمام الساونا،)بخار (بخالف أجزاء اآلالت
 وحدات، معقمات،) مبخرات (لألقمشة،منشآت توليد البخار
، مصابيح للشوارع،) مواقد (أجهزة تسخين، مواقد،تقطير
، وحدات معالجة برك السباحة بالكلور،ألواح انشائية لألفران
 حنفيلت، حنفيات للمواسير،)أجهزة دباغة (مفارش شمسية
،) صمامات ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تسخين،)(صنابير
 أحواض، محمصات التبغ، منشآت تبريد التبغ،محمصات خبز
 مراحيض (دورات، مراحيض متنقلة، مقاعد تواليت،تواليت
 أنابيب تفريغ، مصابيح جيب كهربائية، مشاعل اضاءة،)مياه
 حجرات منقولة للحمام، أنابيب مضيئة،كهربائية لالضاءة
، مصابيح أشعة فوق بنفسجية ليست لغايات طبية،التركي
 صمامات للتحكم بالمستوى في،)مباول (تراكيب صحية
،) صمامات ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تدفئة،الخزانات
 مكيفات هواء، عاكسات للمركبات،مصابيح أمامية للمركبات
،) معدات مانعة لتوهج مصابيح المركبات (لمبات،للمركبات
 أجهزة تدفئة،أجهزة ازالة الصقيع عن زجاج المركبات
، أجهزة اضاءة المركبات،الزالة الصقيع عن زجاج المركبات
،) منشآت وأجهزة تهوية (تكييف الهواء،أضواء للمركبات
، أغطية تهوية،معدات تهوية (تكييف الهواء) للمركبات
 محمصات كهربائية لكعكة،أغطية تهوية للمختبرات
) حلقات شد (جلب، دفايات لألسرة،  ثالجات ضخمة،الوفل
،) مغاسل لليدين (أجزاء من أدوات صحية،لحنفيات المياه
، أوعية غسيل،)مغاسل لليدين (أجزاء من أدوات صحية
 شبكات، دورات المياه،أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل
، شبكات ترشيح المياه، شبكات توزيع المياه،توصيل المياه
،) سخانات ماء (أجهزة،  سخانات ماء،منشآت رحض بالماء
 لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
 منشآت، لوازم سالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز، الغاز
 أجهزة ومنشآت، أجهزة وآالت لتنقية الماء،تنقية الماء
 منشآت، منشآت توريد المياه، معقمات ماء،الزالة عسر الماء
 مواسير مياه للتراكيب، آالت ري ألغراض زراعية،ري آلية
،الصحية
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ultraviolet ray lamps not for medical purposes,
urinals [sanitary fixtures], level controlling
valves in tanks, thermostatic valves [parts of
heating installations], vehicle headlights, vehicle
reflectors, air conditioners for vehicles, anti-dazzle
devices for vehicles [lamp fittings], defrosters for
vehicles, heating apparatus for defrosting windows
of vehicles, lighting apparatus for vehicles,
lights for vehicles, ventilation [air-conditioning]
installations and apparatus, ventilation [airconditioning] installations for vehicles, ventilation
hoods, ventilation hoods for laboratories, electric
waffle irons, walk-in refrigerators, warming pans,
washers for water taps, wash-hand basins [parts
of sanitary installations], wash-hand bowls [parts
of sanitary installations], washing coppers, hand
drying apparatus for washrooms, water closets,
water conduits installations, water distribution
installations, water filtering apparatus, water
flushing installations, water heaters, water heaters
[apparatus], water intake apparatus, regulating
accessories for water or gas apparatus and pipes,
safety accessories for water or gas apparatus
and pipes, water purification installations, water
purifying apparatus and machines, water softening
apparatus and installations, water sterilizers,
water supply installations, automatic watering
installations, watering machines for agricultural
purposes, water-pipes for sanitary installations,
whirlpool-jet apparatus, electric appliances for
making yogurt. Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
Installations and apparatus for the treatment of
wastes and sewage; flue gas treatment systems, flue
gas desulfurization systems, nox removal systems,
garbage incinerators, parts and fittings foe all the
aforesaid goods.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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 التجهيزات الكهربائية،أجهزة لتدفق الماء الدوامي
 أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي.لصناعة اللبن
والتبريد والتجفيف والتهوية واإلمداد بالمياه ولألغراض
 التجهيزات واألجهزة المستخدمة لمعالجة.الصحية
 أنظمة معالجة الغازات،النفايات ومياه الصرف الصحي
 أنظمة إزالة الكبريت من الغازات،الصاعدة من المداخن
، أنظمة إزالة أكسيد النيتروجين،الصاعدة من المداخن
. قطع ولوازم كافة البضائع المذكورة أعاله،محارق القمامة

. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29050
In Class: 11
Date: 18/04/2016
In Respect of: Heat accumulators, steam
accumulators, acetylene burners, acetylene
flares, acetylene generators, air conditioners
for vehicles, air conditioning apparatus, air
conditioning installations, air cooling apparatus,
air deodorising apparatus, air driers [dryers], air
filtering installations, ionization apparatus for the
treatment of air or water, air purifying apparatus
and machines, air reheaters, air sterilisers, air valves
for steam heating installations, lighting installations
for air vehicles, alcohol burners, anti-dazzle devices
for automobiles [lamp fittings], anti-glare devices
for vehicles [lamp fittings], anti-splash tap nozzles,
aquarium filtration apparatus, aquarium heaters,
aquarium lights, arc lamps, furnace ash boxes,
automatic ash conveyor installations, , ash pits for
furnaces, atomic piles, autoclaves [electric pressure
cookers], automobile lights, anti-dazzle devices
for automobiles [lamp fittings], bakers’ ovens,
lava rocks for use in barbecue grills, barbecues,
bath fittings, hot air bath fittings, bath installations,
sauna bath installations, bath linings, bath plumbing
fixtures, bath tubs, bath tubs for sitz baths, heaters
for baths, spa baths [vessels], bedwarmers,
beverage cooling apparatus, bicycle lights, bidets,
electric blankets not for medical purposes, boiler
pipes [tubes] for heating installations, boilers, other
than parts of machines, brackets for gas burners,
bread baking machines, bread toasters, breadmaking machines, burners, acetylene burners,
burners for lamps, gas burners, germicidal burners,
incandescent burners, laboratory burners, carbon
for arc lamps, electrically heated carpets, ceiling
lights, central heating radiators, clean chambers
[sanitary installations], chandeliers, chimney
blowers, chimney flues, lamp chimneys,

29050 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 مواقد، مركمات بخارية، مركمات حرارية: من اجل
، مولدات اسيتيلينية، شعالت اسيتيلينية،اسيتيلينية
 منشآت، أجهزة تكييف الهواء،مكيفات هواء للمركبات
 أجهزة ازالة الروائح، أجهزة تبريد الهواء،تكييف الهواء
 منشآت ترشيح،) مجففات هواء (مجففات،الكريهة من الجو
 أجهزة وماكينات، أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو الماء،الهواء
، معقمات الهواء، أجهزة اعادة تسخين الهواء،تنقية الهواء
 منشآت اضاءة،صمامات هوائية لمنشآت التسخين بالبخار
 معدات مانعة لبهر، مواقد كحولية،المركبات الجوية
 معدات مانعة لتوهج،)مصابيح السيارات (لوازم لمبات
 فوهات مانعة النتثار ماء،)مصابيح المركبات (لوازم لمبات
 أجهزة ترشيح ألحواض تربية وعرض األحياء،الحنفيات
، سخانات ألحواض تربية وعرض األحياء المائية،المائية
 علب لرماد، مصابيح قوسية،أضواء ألحواض السمك
، تجاويف لرماد األفران، منشآت آلية ناقلة للرماد،األفران
 أضواء،) أوتوكالف (طناجر ضغط كهربائية،مفاعالت نووية
 معدات مانعة لتوهج مصابيح،)للسيارات (لوازم لمبات
 حجارة بركانية تستخدم في، أفران للخبازين،السيارات
 معدات هواء ساخن، معدات للحمام، شوايات،الشوايات
 بطانات، منشآت لحمام الساونا، منشآت للحمام،للحمام
،) أحواض استحمام (بانيو، مثبتات مواسير الحمام،للحمام
 سخانات،أحواض استحمام (بانيو) لالستحمام النصفي
 دفايات، مغاطس (أوعية) للحمام بالمياه المعدنية،للحمام
، أضواء للدراجات الهوائية، أجهزة تبريد المشروبات،فراش
 مواسير، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية،شطافات
 مراجل (بخالف أجزاء،(أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
، محمصات خبز، آالت صنع الخبز، حوامل لمواقد الغاز،)اآلالت
، مواقد للمصابيح، مواقد أسيتيلينية، مواقد،آالت صنع الخبز
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Chinese lanterns, electric lights for christmas
trees, chromatography apparatus for industrial
purposes, clean chambers [sanitary installations],
electric coffee filters, electric coffee machines,
electric coffee percolators, coffee roasters, coils
[parts of distilling, heating or cooling installations],
gas condensers other than parts of machines,
installations for conditioning air, refrigerating
containers, cookers, cooking apparatus and
installations, cooking rings, electric cooking
utensils, coolers for furnaces, cooling appliances
and installations, cooling installations and
machines, cooling installations for liquids, cooling
installations for tobacco, cooling installations for
water, shower cubicles [enclosures (am.)], curling
lamps, electric heating cushions [pads] not for
medical purposes, cycle lights, dampers [heating],
electric deep fryers, defrosters for vehicles, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
apparatus for dehydrating foodstuff organic
materials, dental ovens, deodorising apparatus not
for personal use, desalination plants, , desiccating
apparatus, light diffusers, electric discharge tubes
for lighting, disinfectant apparatus, disinfectant
dispensers for toilets, disinfectant distributors
for toilets, refrigerating display cabinets [display
cases], disposable sterilization pouches, distillation
apparatus, distillation columns, diving lights, air
driers, hair driers, filters for drinking water, drip
irrigation emitters [irrigation fittings], air dryers,
hair dryers, drying apparatus, drying apparatus and
installations, drying apparatus for fodder and forage,
fuel economizers, electric appliances for making
yogurt, electric lamps, electrically heated carpets,
heating elements, evaporators, expansion tanks for
central heating installations, extractor hoods for
kitchens, fairy lights for festive decoration, fans [airconditioning], electric fans for personal use, fans
[parts of air-conditioning installations], faucets for
pipes (am.), feeding apparatus for heating boilers,
electric heaters for feeding bottles, electric heating
filaments, filaments for electric lamps, magnesium
filaments for lighting, electric coffee filters, filters
for air conditioning, filters for drinking water, filters
[parts of household or industrial installations], fire
bars, domestic fireplaces, bath fittings, shaped
fittings for furnaces, shaped fittings for ovens, flare
stacks for use in the oil industry, flares,
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 مواقد، مواقد متوهجة، مواقد مبيدة للجراثيم،مواقد غازية
 سجاد يدفأ، أعمدة كربون للمصابيح القوسية،للمختبرات
، مشعات حرارية للتدفئة المركزية، أضواء السقف،كهربائيًا
، منافيخ للمدافن، ثريات،)حجرات نظيفة (تراكيب صحية
 أضواء، مصابيح صينية، مداخن للمصابيح،أنابيب للمداخن
 أجهزة استشراب لغايات،كهربائية لشجرة عيد الميالد
) مرشحات (فالتر،) حجرات نظيفة (تراكيب صحية،صناعية
، ماكينات كهربائية لصنع القهوة،كهربائية للقهوة
 ملفات، محمصات بن،راووقات (أباريق) كهربائية للقهوة
 مكثفات،)(أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد
 أوعية، منشآت لتكييف الهواء،)غازية (بخالف أجزاء اآلالت
، حلقات طهي، أجهزة ومعدات طهي، أوعية طهي،تبريد
 معدات ومنشآت، مبردات لألفران،أواني طهي كهربائية
 منشآت، منشآت تبريد للسوائل، منشآت وآالت تبريد،تبريد
) حجيرات (مقصورات، منشآت تبريد للماء،تبريد للتبغ
 وسائد (كمادات) تدفئة، لمبات تجعيد الشعر،لحمام الدش
، أضواء للدراجات الهوائية،كهربائية ليست لغايات طبية
 أجهزة ازالة، مقالي عميقة كهربائية،)مخمدات (تدفئة
 أجهزة تسخين الزالة الصقيع،الصقيع عن المركبات
 أجهزة ازالة الماء من المواد الغذائية،عن زجاج المركبات
 أجهزة الزالة، أفران تستخدم في طب األسنان،العضوية
 وحدات ازالة،الوائح الكريه ليست لالستخدام الشخصي
 أنابيب تفريغ، أدوات نشر الضوء، أجهزة تجفيف،الملوحة
 أدوات توزيع المطهرات، أجهزة مطهرة،كهربائية لالضاءة
 كبائن، أدوات توزيع المطهرات في التواليت،في التواليت
 أكياس تعقيم تستخدم،)تبريد للعرض (صناديق عرض
، أضواء للغوص، أعمدة تقطير، أجهزة تقطير،مرة واحدة
 مرشحات (فالتر) لمياه، مجففات شعر،مجففات هواء
، مجففات هواء،) أجهزة الري بالتنقيط (معدات ري،الشرب
، أجهزة ومنشآت تجفيف، أجهزة تجفيف،مجففات شعر
 أجهزة، مقتصدات وقود،أجهزة لتجفيف العلف والكأل
 سجاد يدفأ، مصابيح كهربائية،كهربائية لصناعة الزبادي
 خزانات تمديدية، أجهزة تبخير، عناصر تسخين، كهربائيًا
 أضواء، أغطية شفط للمطابخ،لمنشآت التدفئة المركزية
 مراوح،) مراوح (تكييف الهواء،سحرية للتزيين في الحفالت
 مراوح (أجزاء من منشآت،كهربائية لالستخدام الشخصي
 أجهزة تغذية لمراجل، حنفيات للمواسير،)تكييف الهواء
، مسخنات كهربائية لرضاعات األطفال،التسخين
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flashlights [torches], chimney flues, flues for
heating boilers, flushing apparatus, flushing tanks,
electrically heated footmuffs, electric or nonelectric footwarmers, forage drying apparatus,
portable forges, fountains, ornamental fountains,
framework of metal for ovens, freezers, friction
lighters for igniting gas, fruit roasters, fuel
economisers , fumigation apparatus not for medical
purposes, furnace ash boxes, furnace grates,
coolers for furnaces, cooling vats for furnaces,
loading apparatus for furnaces, furnaces, other than
for laboratory use, shaped fittings for furnaces,
regulating and safety accessories for gas apparatus,
gas boilers, gas burners, brackets for gas burners,
gas condensers other than parts of machines,
gas lamps, gas lighters, regulating and safety
accessories for gas pipes, gas scrubbers [parts of gas
installations], gas scrubbing apparatus, acetylene
generators, germicidal burners, germicidal lamps
for purifying air, glue-heating appliances, furnace
grates, griddles [cooking appliances], grills
[cooking appliances], hair driers [dryers], hand
drying apparatus for washrooms, headlights for
automobiles, hearths, heat accumulators, heat
exchangers not parts of machines, heat pumps,
heat regenerators, electric heaters for feeding
bottles, heaters for baths, heaters for heating irons,
heaters for vehicles, immersion heaters, heating
apparatus, electric heating apparatus, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels,
heating boilers, electric heating cushions [pads] not
for medical purposes, heating elements, electric
heating filaments, heating installations, hot water
heating installations, heating installations [water],
heating plates, extractor hoods for kitchens, hot air
apparatus, hot air bath fittings, hot air ovens, hot
plates, hot water bottles, luminous house numbers,
humidifiers for central heating radiators, hydrants,
hydromassage bath apparatus, ice boxes, ice chests,
ice machines and apparatus, immersion heaters,
incandescent burners, incinerators, ionization
apparatus for the treatment of air or water, electric
kettles, kiln furniture [supports], kilns, kitchen
ranges [ovens], laboratory burners, laboratory
lamps, lamp casings, lamp chimneys, lamp glasses,
lamp globes, lamp mantles, lamp reflectors, lamp
shades, lamps, burners for lamps, electric lamps,
lamps for directional signals of automobiles,
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، فتائل للمصابيح الكهربائية،فتائل تسخين كهربائية
 مرشحات (فالتر) كهربائية،فتائل مغنيسيوم لالضاءة
) مرشحات (فالتر، مرشحات (فالتر) تكييف الهواء،للقهوة
 مرشحات (فالتر) (أجزاء من منشآت منزلية،لمياه الشرب
 معدات،) مواقد نار (منزلية، قضبان توهج،)أو صناعية
، معدات مشكلة لألفران، معدات مشكلة للمواقد،للحمام
، شعالت،مداخن شعالت تستخدم في صناعة الزيت
 مداخن، أنابيب للمداخن،)مصابيح جيب كهربائية (مشاعل
 دفايات، خزانات رحض، أجهزة رحض،لمراجل التسخين
 دفايات للقدمين (كهربائية أو غير،كهربائية للقدمين
،) أفران محمولة (مواقد، أجهزة لتجفيف العلف،)كهربائية
، مجمدات، هياكل معدنية لألفران، نوافير للزينة،نوافير
، محمصات فواكه،قداحات تعمل باالحتكاك الشعال الغاز
، أجهزة تبخير ليست لغايات طبية،مقتصدات وقود
، مبردات لألفران، شبكات وقود األفران،صناديق رماد األفران
 أفران بخالف، أجهزة تلقيم لألفران،أحواض تبريد األفران
 لوازم تنظيم، معدات مشكلة لألفران،المستخدمة للتجارب
 مساند لمواقد، مواقد غاز، مراجل غاز،وسالمة أنابيب الغاز
، مصابيح غاز،) مكثفات غاز (بخالف أجزاء اآلالت،الغاز
 أجهزة غسل، لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز،قداحات غاز
، أجهزة غسل الغاز،)الغاز (أجزاء من منشآت االنارة بالغاز
 مصابيح مبيدة، مواقد مبيدة للجراثيم،مولدات أسيتيلينية
 مصبعات، أدوات تسخين الغراء،للجراثيم لتنقية الهواء
،) شوايات (أدوات طهي،) صواني شوي (أدوات طهي،األفران
 أجهزة لتجفيف اليدين عند،)مجففات شعر (مجففات
، مركمات حرارية، مدافئ، أضواء أمامية للسيارات،المغاسل
 أجهزة، مضخات حرارة،)مبادالت حرارية (ليست أجزاء آالت
، مسخنات كهربائية لرضاعات األطفال،اعادة توليد الحرارة
 دفايات، سخانات لتسخين المكاوي،سخانات للحمامات
 أجهزة تسخين، أجهزة تسخين، سخانات مغمورة،للمركبات
، أجهزة تسخين الزالة الصقيع عن السيارات،كهربائية
 مراجل،أجهزة لتسخين الوقود الصلب أو السائل أو الغازي
 وسائد (كمادات) تدفئة كهربائية ليست لغايات،تسخين
 منشآت، فتائل تسخين كهربائية، عناصر تسخين،طبية
،) معدات تسخين (ماء، معدات تدفئة بالماء الساخن،تدفئة
 أجهزة تدار بالهواء، أغطية شفط للمطابخ،ألواح تسخين
 أفران الهواء، لوازم تزويد الحمام بالهواء الساخن،الساخن
، قوارير الماء الساخن، ألواح تسخين،الساخن
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globes for lamps, lampshade holders, lanterns for
lighting, electric laundry dryers, laundry room
boilers, lava rocks for use in barbecue grills, level
controlling valves in tanks, light bulbs, electric
light bulbs, light bulbs for directional signals for
vehicles, light diffusers, light-emitting diodes
[led] lighting apparatus, lighters, gas lighters,
lighting apparatus and installations, lighting
apparatus for vehicles, lighting installations for air
vehicles, diving lights, electric lights for christmas
trees, lights for automobiles, lights for vehicles,
loading apparatus for furnaces, luminous house
numbers, luminous tubes for lighting, magnesium
filaments for lighting, malt roasters, microwave
ovens [cooking apparatus], microwave ovens for
industrial purposes, milk cooling installations,
miners’ lamps, mixer taps for water pipes, antisplash tap nozzles, installations for processing
nuclear fuel and nuclear moderating material,
nuclear reactors, oil burners, oil lamps, oilscrubbing apparatus, ornamental fountains, oven
fittings made of fireclay, microwave ovens for
industrial purposes, ovens, other than for laboratory
use, shaped fittings for ovens, oxhydrogen burners,
electric heating pads [cushions] not for medical
purposes, pasteurisers, electric coffee percolators,
petrol burners, pipe line cocks [spigots], pipes [parts
of sanitary installations], plate warmers, hot plates,
pocket searchlights, electric pocket torches, pocket
warmers, polymerisation installations, disposable
sterilization pouches, electric pressure cookers
[autoclaves], electric pressure cooking saucepans,
pressure water tanks, processing installations for
fuel and nuclear moderating material, projector
lamps, purification installations for sewage, radiator
caps, electric radiators, radiators [heating], nuclear
reactors, refining towers for distillation, lamp
reflectors, vehicle reflectors, refrigerating apparatus
and machines, refrigerating appliances and
installations, refrigerating cabinets, refrigerating
chambers, refrigerating containers, refrigerating
display cabinets [display cases], refrigerators,
heat regenerators, regulating accessories for water
or gas apparatus and pipes, regulating and safety
accessories for gas apparatus, regulating and safety
accessories for gas pipes, regulating and safety
accessories for water apparatus, air reheaters,
roasters, coffee roasters, roasting apparatus,
roasting jacks, roasting spits, rotisseries,
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 أجهزة ترطيب لمشعات التدفئة،أرقام مضيئة للمنازل
 أجهزة الحمامات، حنفيات رئيسية للمطافئ،المركزية
 آالت وأجهزة،  ثالجات، ثالجات،للتدليك بالماء الساخن
، مباخر، مواقد متوهجة، سخانات مغمورة،لصنع الثلج
، غاليات كهربائية،أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو الماء
 مواقد، مواقد (أفران) المطبخ، أفران،لوازم (مساند) لألفران
 زجاجات، أغطية للمصابيح، لمبات المختبرات،للمختبرات
، زجاجات كروية للمصابيح، زجاجات مصابيح،مصابيح
، مظالت مصابيح، عاكسات ضوء للمصابيح،شنابر للمصابيح
 مصابيح، مصابيح كهربائية، مواقد للمصابيح،مصابيح
 حامالت، زجاجات كروية للمصابيح،الشارات توجيه المركبات
 مجففات كهربائية، فوانيس لالضاءة،مظالت المصابيح
 حجارة بركانية، مراجل لحجيرات الغسيل،للغسيل
 صمامات التحكم في مستوى،تستخدم في الشوايات
، بصيالت مصابيح كهربائية، بصيالت مصابيح،الخزانات
 أدوات نشر،بصيالت لمصابيح اشارات توجه المركبات
 أجهزة اإلضاءة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء،الضوء
 أجهزة ومنشآت، قداحات غاز،) قداحات (والعات،)(ال أي دي
 منشآت اضاءة للمركبات، أجهزة اضاءة للمركبات،لالضاءة
، أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، أضواء للغوص،الجوية
، أجهزة تلقيم األفران، أضواء للمركبات،أضواء للسيارات
 فتائل، أنابيب مضيئة لالضاءة،أرقام مضيئة للمنازل
،) محمصات الشعير المنبت (الملت،مغنيسيوم لالضاءة
 أفران ميكروويف لغايات،)أفران ميكروويف (أجهزة طهي
 حنفيات، مصابيح مناجم، معدات تبريد الحليب،صناعية
، فوهات مانعة النتشار مياه الحنفيات،خلط لمواسير المياه
، منشآت لمعالجة الوقود النووي والواد المهدئة النووي
 أجهزة تنقية، مصابيح زيتية، مواقد زيت،مفاعالت نووية
 معدات لألفران مصنوعة من صلصال، نوافير زينة،الزيت
 األفران باستثناء، أفران ميكروويف لغايات صناعية،ناري
، معدات مشكلة لألفران،المخصصة الستخدامات المختبرات
 كمادات (وسائد) تدفئة ليست،مواقد اكسهيدروجين
، غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة، معقمات،لغايات طبية
 مواسير، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب،مواقد بنزين
، أطباق ساخنة، دفايات أطباق،)(أجزاء من منشآت صحية
، دفايات جيب، مصابيح جيب كهربائية،أضواء جيب كاشفة
 طناجر، أكياس تعقيم تستخدم مرة واحدة،منشآت بلمرة
،)ضغط كهربائية (أوتوكالف
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safety accessories for water or gas apparatus
and pipes, safety lamps, sanitary apparatus and
installations, electric pressure cooking saucepans,
sauna bath installations, scrubbers [parts of
gas installations], searchlights, toilet seats,
purification installations for sewage, shower
cubicles [enclosures (am.)], showers, sinks, bath
tubs for sitz-baths, sockets for electric lights, water
softening apparatus, solar furnaces, solar thermal
collectors [heating], spa baths [vessels], flare stacks
for use in oil refineries, standard lamps, steam
accumulators, steam boilers, other than parts of
machines, steam facial apparatus [saunas], steam
generating installations, fabric steamers, sterilizers,
stills, stoves, stoves [heating apparatus], street
lamps, structural plates for ovens, swimming pool
chlorinating apparatus, tanning apparatus [sun
beds], taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for
pipes, taps [faucets], thermostatic valves [parts of
heating installations], toasters, cooling installations
for tobacco, tobacco roasters, toilet bowls, toilet
seats, portable toilets, toilets [water-closets],
torches for lighting, electric pocket torches,
electric discharge tubes for lighting, luminous
tubes for lighting, portable Turkish bath cabinets,
ultraviolet ray lamps not for medical purposes,
urinals [sanitary fixtures], level controlling
valves in tanks, thermostatic valves [parts of
heating installations], vehicle headlights, vehicle
reflectors, air conditioners for vehicles, anti-dazzle
devices for vehicles [lamp fittings], defrosters for
vehicles, heating apparatus for defrosting windows
of vehicles, lighting apparatus for vehicles,
lights for vehicles, ventilation [air-conditioning]
installations and apparatus, ventilation [airconditioning] installations for vehicles, ventilation
hoods, ventilation hoods for laboratories, electric
waffle irons, walk-in refrigerators, warming pans,
washers for water taps, wash-hand basins [parts
of sanitary installations], wash-hand bowls [parts
of sanitary installations], washing coppers, hand
drying apparatus for washrooms, water closets,
water conduits installations, water distribution
installations, water filtering apparatus, water
flushing installations, water heaters, water heaters
[apparatus], water intake apparatus, regulating
accessories for water or gas apparatus and pipes,
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes, water purification installations,
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 خزانات ضغط،كفت (أوعية ذات مقابض) ضغط كهربائية
، منشآت لمعالجة الوقود والمواد المهدئة النووية، للماء
 أغطية، منشآت لتقنية مياه المجاري،مصابيح آلالت العرض
 مشعات، مشعات حرارية كهربائية،للمشعات الحرارية
، أبراج تنقية للتقطير، مفاعالت نووية،)حرارية (للتسخين
 أجهزة وآالت، عاكسات للمركبات،عاكسات ضوء المصابيح
، حجرات تبريد، خزائن تبريد، أجهزة ومنشآت تبريد،تبريد
، ثالجات،) كبائن عرض مبردة (صناديق عرض،أوعية تبريد
 لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير،أجهزة اعادة توليد الحرارة
 لوازم تنظيم، لوازم تنظيم وأمان ألجهزة الغاز،الماء أو الغاز
، لوازم تنظيو وسالمة ألجهزة الماء،وأمان لمواسير الغاز
، محمصات بن، محمصات،أجهزة اعادة تسخين الهواء
، سياخ شوي، أدوات تدوير سياخ الشوي،أجهزة تحميص
، لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز،شوايات
 كفت (أوعية، أجهزة ومنشآت صحية،مصابيح السالمة
، معدات لحمام الساونا،ذات مقابض) ضغط كهربائية
، أضواء كاشفة،)أجهزة غسل الغاز (أجزاء من منشآت الغاز
 حجيرات، منشآت لتنقية نفايات المجاري،مقاعد تواليت
، مغاسل، حمامات الدوش،(مقصورات) لحمام الدوش
 مآخذ لألضواء،أحواض استحمام (بانيو) لالستحمام النصفي
 مجمعات، أفران شمسية، أجهزة الزالة عسر الماء،الكهربائية
، مغاطس (أوعية) للمياه المعدنية،)شمسية (للتسخين
 مصابيح،مداخن شعالت تستخدم في مصافي النفط
،) مراجل بخار (بخالف أجزاء اآلالت، مركمات بخار،قياسية
، منشآت توليد البخار،)أجهزة بخار للوجه (حمام الساونا
 مواقد، مواقد، وحدات تقطير، معقمات،)مبخرات (لألقمشة
، ألواح انشائية لألفران، مصابيح للشوارع،)(أجهزة تسخين
 أجهزة دباغة (مفارش،وحدات معالجة برك السباحة بالكلور
 صمامات،) حنفيلت (صنابير، حنفيات للمواسير،)شمسية
، محمصات خبز،)ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تسخين
 مقاعد، أحواض تواليت، محمصات التبغ،منشآت تبريد التبغ
 مشاعل،) مراحيض (دورات مياه، مراحيض متنقلة،تواليت
 أنابيب تفريغ كهربائية، مصابيح جيب كهربائية،اضاءة
، حجرات منقولة للحمام التركي، أنابيب مضيئة،لالضاءة
 مباول،مصابيح أشعة فوق بنفسجية ليست لغايات طبية
، صمامات للتحكم بالمستوى في الخزانات،)(تراكيب صحية
 مصابيح،)صمامات ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تدفئة
، عاكسات للمركبات،أمامية للمركبات
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مكيفات هواء للمركبات ،معدات مانعة لتوهج مصابيح
المركبات (لمبات) ،أجهزة ازالة الصقيع عن زجاج المركبات،
أجهزة تدفئة الزالة الصقيع عن زجاج المركبات ،أجهزة
اضاءة المركبات ،أضواء للمركبات ،منشآت وأجهزة تهوية
(تكييف الهواء) ،معدات تهوية (تكييف الهواء) للمركبات،
أغطية تهوية ،أغطية تهوية للمختبرات ،محمصات
كهربائية لكعكة الوفل ،ثالجات ضخمة  ،دفايات لألسرة،
حلقات شد (جلب) لحنفيات المياه ،مغاسل لليدين (أجزاء
من أدوات صحية) ،مغاسل لليدين (أجزاء من أدوات صحية)،
أوعية غسيل ،أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل،
دورات المياه ،شبكات توصيل المياه ،شبكات توزيع المياه،
شبكات ترشيح المياه ،منشآت رحض بالماء ،سخانات ماء ،
سخانات ماء (أجهزة) ،أجهزة لسحب المياه ،لوازم تنظيم
ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز  ،لوازم سالمة ألجهزة
ومواسير الماء أو الغاز ،منشآت تنقية الماء ،أجهزة وآالت
لتنقية الماء ،أجهزة ومنشآت الزالة عسر الماء ،معقمات
ماء ،منشآت توريد المياه ،منشآت ري آلية ،آالت ري ألغراض
زراعية ،مواسير مياه للتراكيب الصحية ،أجهزة لتدفق الماء
الدوامي ،التجهيزات الكهربائية لصناعة اللبن .أجهزة
لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف
والتهوية واإلمداد بالمياه ولألغراض الصحية .التجهيزات
واألجهزة المستخدمة لمعالجة النفايات ومياه الصرف
الصحي ،أنظمة معالجة الغازات الصاعدة من المداخن،
أنظمة إزالة الكبريت من الغازات الصاعدة من المداخن،
أنظمة إزالة أكسيد النيتروجين ،محارق القمامة ،قطع ولوازم
كافة البضائع المذكورة أعاله.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.
العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة
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water purifying apparatus and machines, water
softening apparatus and installations, water
sterilizers, water supply installations, automatic
watering installations, watering machines for
agricultural purposes, water-pipes for sanitary
installations, whirlpool-jet apparatus, electric
appliances for making yogurt. Apparatus for
lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes. Installations and apparatus
for the treatment of wastes and sewage; flue gas
treatment systems, flue gas desulfurization systems,
nox removal systems, garbage incinerators, parts
and fittings foe all the aforesaid goods.

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29051
In Class: 24
Date: 18/04/2016
In Respect of: Adhesive fabric for application by
heat, Fabric impervious to gases for Aeronautical
balloons, Fabric impervious to gases for
aeronautical, Balloons, Banners, Bath linen except
clothing, Bed blankets, Bed clothes, Bed covers,
Bed covers of paper, Bed linen, Bedspreads, Billiard
cloth, Bed Blankets, Bolting cloth, Brocades,
Buckram, Bunting, Calico, Printed Calico cloth,
Canvas for tapestry or embroidery, Cheese cloth,
Chenille fabric, Cheviots [cloth], Cloth, Coasters
[table linen], Cotton fabrics, Furniture Coverings
of textile, Coverings of plastic for furniture,
Coverlets [bedspreads], Fitted toilet lid covers
of fabric, Covers for cushions, Covers [loose] for
furniture, Crepe [fabric], Crepon, Curtain holders
of textile material, Curtains of textile or plastic,
Covers for Cushions, Damask, Diapered linen,
Dimity, Door curtains, Drugget, Eiderdowns
[down coverlets], elastic woven material, Traced
cloth for Embroidery, Esparto fabric, Fabric,
Fabric for footwear, Fabric impervious to gases
for aeronautical balloons, Fabric of imitation
animal skins, Fabrics for textile use, Face towels
of textile, Felt, Fiberglass fabrics for textile use,
Fibreglass fabrics for textile use, Filtering materials
of textile, Fitted toilet lid covers of fabric, Flags not
of paper Flannel [fabric], Sanitary Flannel, Fabric
for Footwear, Frieze [cloth], Furniture coverings of
plastic, Furniture coverings of textile, Loose covers
for Furniture, Fustian, Gauze [cloth], Glass cloths
[towels], Gummed cloth other than for stationery,
Haircloth [sackcloth], Handkerchiefs of textile, Hat
linings of textile in the piece, Hemp cloth, Hemp
fabric, Household linen, Jersey [fabric], Jute fabric,
Knitted fabric, Labels of cloth, Bed Linen, Linen
cloth, Diapered Linen, Household Linen ,

29051 : العالمة التجارية رقم
24 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 أنسجة مانعة لنفاذ، أنسجة الصقة بالحرارة: من اجل
 رايات، أنسجة مانعة نفاذ غازات المناطيد، الغازات للمناطيد
، لوازم األسرة، بطانيات لألسرة،) بياضات حمام(عدا المالبس،
)  بياضات (أغطية، أغطية من الورق لألسرة، أغطية لألسرة
، بطانيات لألسرة، قماش لطاوالت البلياردو، شراشف،لالسرة
، قماش لألعالم، قماش البكرم، قماش الديباج،قماش للغربلة
 كنفا للتطريز او،  أقمشة البفتة المطبوعة،قماش البفتة
، أقمشة،) شفيوت (قماش، نسيج الشنيل، شاش،الزخرفة
 أغطية من، منسوجات قطنية،)مفارش واقية (بياضات موائد
 أغطية لالسرة، أغطية من البالستيك لالثاث،النسيج لألثاث
 أغطية،) كسوة مفصلة ألغطية المراحيض(نسيج،)(شراشف
 قماش،) كريب (نسيج، أغطية (سائبة) لألثاث،للوسائد
 ستائر من النسيج، مرابط من النسيج للستائر،الكريبون
 بياضات من، قماش دمقس، أغطية للوسائد،أو البالستيك
 لحف، بسط، ستائر لألبواب، قماش البفتة الهندية،الديابر
، مادة مطاطية محبوكة،)من زغب العيدر(أغطية من الزغب
 األقمشة، أقمشة، نسيج الحلفا،قماش مخطط للتطريز
، قماش مانع لنفاذ الغازات للمناطيد الجوية،أللبسة القدم
 أقمشة لألستخدام في،قماش من جلود الحيوانات المقلدة
 أقمشة من الياف، لباد، مناشف للوجه من النسيج،النسيج
 أقمشة من الياف زجاجية،زجاجية تستخدم في النسيج
 كسوة، مواد من النسيج للترشيح،تستخدم في النسيج
،) أعالم (ليست من الورق،)مفصلة الغطية المراحيض (نسيج
 فريز،  أقمشة ألبسة القدم، فالنيلة صحية،فالنيلة نسيج
 أغطية من النسيج، أغطية من البالستيك لالثاث،)(قماش
 شاش،  نسيج الفستيان، أغطية سائبة لألثاث، لألثاث
 أقمشة الصقة بخالف،) قماش الزجاج(مناشف،)(قماش
،) قماش من الشعر(خيش،المستخدمة للقرطاسية
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Lingerie fabric, Lining fabric for shoes, Hat Linings
of textile in the piece, Linings [textile], Napkins
for removing Make-up [cloth], Marabouts [cloth],
Textile Material, not of paper place Mats, Mattress
covers, Washing Mitts, Moleskin [fabric], Mosquito
nets, Napkins of cloth for removing make-up, Table
Napkins of textile, Net curtains, Mosquito Nets,
Non-woven textile fabrics, Oilcloth for use as
tablecloths, Pillow shams, Pillowcases, not of paper
Place mats, Plastic material [substitute for fabrics],
Printers’ blankets of textile, Quilts, Ramie fabric,
Rayon fabric, Travelling Rugs [lap robes], Table
Runners, Sanitary flannel, Serviettes of textile,
Pillow Shams, Sheets [textile], Shower curtains of
textile or plastic, Shrouds, Silk [cloth], Silk fabrics
for printing patterns, Sleeping bags [sheeting], not
of paper table linen, Table napkins of textile, Table
runners, not of paper Tablecloths, not of paper
Tablemats, Taffeta [cloth], Tapestry [wall hangings]
of textile, Tick [linen], Ticks [mattress covers],
Tissues of textile for removing make-up, Towels
of textile, Traced cloths for embroidery, Travelling
rugs [lap robes], Trellis [cloth], Tulle, Upholstery
fabrics, Velvet, Wall hangings of textile, Washing
mitts, Woollen cloth, Woollen fabric, Zephyr [cloth].

العـدد السابع عشر

 بطانات من النسيج للقبعات تباع،مناديل من النسيج
 بياضات لألستخدام، نسيج القنب، قماش القنب،بالقطعة
، أقمشة محبوكة، قماش الجوته،) جرسى (نسيج،المنزلي
، قماش بياضات، بياضات (أغطية) لألسرة،رقع من القماش
 أنسجة، بياضات لألستعمال المنزلي،بياضات مقلمة
، أنسجة لتبطين األحذية،للمالبس النسائية الداخلية
،) بطانات (أنسجة،بطانات من النسيج للقبعات تباع بالقطعة
،) مربوت(قماش،)مناديل ألزالة مستحضرات التجميل(قماش
 أغطية، مفراش موضعية ليست من الورق،مواد نسيجية
، ناموسيات،) فرو الخلد(نسيج، قفافيز للغسيل،للفرش
 مناديل،مناديل من القماش الزالة مستحضرات التجميل
 أقمشة من، ناموسيات، ستائر شبكية،من النسيج للموائد
، قماش زيتي مستخدم كمفارش للموائد،نسيج غير محبوك
 مفارش موضعية ليست، أكياس للمخدات،أغطية للمخدات
 أغطية،) مواد بالستيكية (بدائل للمنسوجات،من الورق
 أقمشة، أقمشة من الحلفا، لحف،من النسيج للطابعات
 أغطية،) بطانيات للسفر (أغطية متراكبة، حرير أصطناعي
 أغطية، مانديل من النسيج للموائد، فالنلة صحية،للموائد
.مزخرفة

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.

. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم

Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29052
In Class: 27
Date: 18/04/2016
In Respect of: Artificial turf, Automobile carpets,
Bath mats, Carpet underlay, Carpets,

29052 : العالمة التجارية رقم
27 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
، سجاد سيارات، طبقات أعشاب اصطناعية: من اجل
، سجاد للسيارات، سجاد، بطائن سجاد،مداسات حمام

العـدد السابع عشر
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أغطية أرضيات ،ممسحات أرجل ،أغطية أرضيات ،حصر
لصاالت الرياضة البدنية ،حصر لصاالت الرياضة البدنية،
مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران ،مشمع فرش
األرضيات ،حصر أو مفارش أو مداسات ،حصر من حبال محبوكة
لمنحدرات التزلج ،حصر غير انزالقية ،حصر من القصب،
بسط ،حصر من حبال محبوكة لمنحدرات التزلج ،مطرزات غير
نسيجية {تعلق على الجدران} ،ورق الجدران القماشي ،طبقات
أعشاب اصطناعية ،أغطية أرضيات من الفينيل ،مطرزات غير
نسيجية تعلق على الجدران ،ورق جدران.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.

Carpets for automobiles, Floor Coverings,
Door mats, Floor coverings, Gymnasium mats,
Gymnastic mats, Wall Hangings not of textile,
Linoleum, Mats, Mats of woven rope for ski slopes,
Non-slip mats, Reed mats, Rugs, Mats of woven
rope for Ski slopes, Tapestry [wall hangings] not of
textile, Textile wallpaper, Artificial Turf, Vinyl floor
coverings, Wall hangings not of textile, Wallpaper.

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands

العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

()118

العالمة التجارية رقم 29053 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :اإلقامة المؤقتة ،المقاهي ،المقاصف ،مطاعم
الخدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات الخفيفة.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.
العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Trade Mark No.: 29053
In Class: 43
Date: 18/04/2016
In Respect of: Temporary accommodation, Cafés,
Cafeterias, Self-serve restaurants, Snack bars.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29054
In Class: 35
Date: 18/04/2016
In Respect of: The bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding
the transport thereof), 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;
advertising, business management and organization
consultancy, communication media (Presentation
of goods on --- ), for retail purposes, consultancy
(Professional business --- ), marketing, marketing
research, marketing studies, presentation of goods
on communication media, for retail purposes,
production of advertising films, Retail purposes
(Presentation of goods on communication media,
for --- ), sales promotion for others.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

29054 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 لتشكيله من، لمصلحة اآلخرين، خدمات تجميع: من اجل
 لتمكين الزبائن من مشاهدة،)البضائع (باستثناء نقلها
وشراء هذه البضائع بالشكل المناسب؛ يمكن تقديم هذه
 عن، متاجر البيع بالجملة،الخدمات ي محال البيع بالتجزئة
طريق كتالوجات الطلبات البريدية أو عن طريق وسائط اإلعالم
 من خالل المواقع اإللكترونية، على سبيل المثال،اإللكترونية
 تقديم،أو برامج التسوق عبر التلفاز؛ خدمات الدعاية واإلعالن
 وسائل االتصاالت،االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال
 خدمات تقديم، لغايات البيع بالتجزئة،)(عرض البضائع عبر
 أبحاث، خدمات التسويق،)االستشارات (األعمال المهنية
 عرض البضائع عبر وسائل، دراسات التسويق،التسويق
، إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن، لغايات البيع بالتجزئة،االتصال
،)لغايات البيع بالتجزئة (عرض البضائع عبر وسائل االتصاالت
. خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين،) من أجل
. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29055
In Class: 16
Date: 18/04/2016
In Respect of: Absorbent sheets of paper or
plastic for foodstuff packaging, Address plates for
addressing machines, Address stamps, Addressing
machines, Adhesive bands for stationery or
household purposes, Adhesive tape dispensers
[office requisites], Adhesive tapes for stationery
or household purposes, Adhesives [glues] for
stationery or household purposes, Advertisement
boards of paper or cardboard, Albums, Almanacs,
Announcement cards [stationery], Aquarelles,
Architects’ models, Arithmetical tables, Artists’
watercolor [watercolour] saucers, Atlases, Conical
paper Bags , Bags [envelopes, pouches] of paper
or plastics, for packaging, Bags for microwave
cooking, Garbage Bags of paper or of plastics,
Balls for ball-point pens, Bibs of paper, Looseleaf Binders , Binding strips [bookbinding],
Biological samples for use in microscopy [teaching
materials], Blackboards, Blotters, Blueprints,
Bookbinding apparatus and machines [office
equipment], Bookbinding cloth, Bookbinding
cords, Bookbinding material, Bookbindings,
Bookends, Booklets, Bookmarkers, Books, Bottle
envelopes of cardboard or paper, Bottle wrappers of
cardboard or paper, Paper Bows , Boxes for pens,
Boxes of cardboard or paper, Plastic Bubble packs
for wrapping or packaging, Cabinets for stationery
[office requisites], Calculating tables, Calendars,
Canvas for painting, Carbon paper, Cardboard,
Cardboard articles, Cardboard tubes, Cards, Cases
for stamps [seals], Catalogues, Chalk for lithography,
Chalk holders, Marking Chalk , Chaplets, Charcoal
pencils, non-electronic Chart pointers,

29055 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
ّ  األغطية الورقية أو البالستيكية: من اجل
الماصة لتغليف
 كليشيهات عناوين آلالت كتابة العناوين، وتعبئة األغذية
 أشرطة الصقة، آالت كتابة العناوين، أختام عناوين،
 بكرات لألشرطة الالصقة {لوازم،للقرطاسية أو لغايات منزلية
 مواد، أشرطة الصقة للقرطاسية أو لغايات منزلية،}مكتبية
 لوحات اعالنات،لصق {غراء} للقرطاسية أ و لغايات منزلية
 بطاقات اعالن، تقاويم، ألبومات،من الورق أو الورق المقوى
 مجسمات للمهندسين، أدوات للرسم المائي،}{قرطاسية
، أطباق لأللوان المائية للفنانين، قوائم حسابية،المعماريين
} أكياس {مغلفات وأجربة، أكياس ورقية مخروطية،أطالس
 أكياس للطبخ بواسطة،من الورق أو البالستيك للتعبئة
، أكياس نفايات من الورق أو البالستيك،الميكروويف
،مرايل لألطفال من الورق،كرات دوارة ألقالم الرؤوس الدوارة
 عينات،} أشرطة ربط {تجليد الكتب،حافظات ورق سائب
،}بيولوجية تستخدم في الفحص المجهري {مواد تدريس
 أجهزة وآالت تجليد، طبعات زرقاء، ورق نشاف،سبورات
خيوط تجليد، قماش تجليد الكتب،}الكتب {معدات مكتبية
، مساند كتب، تجاليد كتب، مواد لتجليد الكتب،الكتب
 أغطية قوارير من الورق، كتب، مؤشرات للكتب، ،كتيبات
، أغلفة قوارير من الورق المقوى أو الورق،المقوى أو الورق
 علب من الورق المقوى، علب ألقالم الحبر،أقواس للورق
،} ورق بالستيكي ذو فقاعات {للف أو التغليف،أو الورق
، تقاويم، قوائم حسابية،}خزانات للقرطاسية {لوازم مكتبية
 مواد من الورق، ورق مقوى، ورق كربون،كنفا للرسم الزيتي
 علب،) ورق لعب (شدة، أنابيب من الورق المقوى،المقوى
، طباشير للطباعة الحجرية، كتالوجات،لألختام

92
Charts, Holders for Checkbooks [cheque books],
Chromolithographs [chromos], Chromos Cigar
bands, Clipboards, Clips for offices, Money Clips
, Cloth for bookbinding, Coasters of paper, Paper
Coffee filters , Comic books, Compasses for
drawing, Composing frames [printing], Composing
sticks, Inking ribbons for Computer printers ,
Paper tapes and cards for the recordal of Computer
programmes , Copying paper [stationery], Cords for
bookbinding, Correcting fluids [office requisites],
Correcting ink [heliography], Correcting tapes
[office requisites], Covers of paper for flower pots,
Covers [stationery], Cream containers of paper, nonelectric Credit card imprinters, Paper Cutters [office
requisites], Decalcomanias, Diagrams, Adhesive
tape Dispensers [office requisites], Document
files [stationery], Document holders [stationery],
Document laminators for office use, Drawer
liners of paper, perfumed or not Drawing boards,
Drawing instruments, Drawing materials, Drawing
pads, Drawing pens, Drawing pins, Drawing sets,
Drawing squares, Drawing T-squares, Duplicators,
Inking sheets for Duplicators , Painters’ Easels
, Elastic bands for offices, Electrocardiograph
paper, Electrotypes, Embroidery designs [patterns],
Engraving plates, Engravings, Envelope sealing
machines, for offices, Envelopes [stationery],
Writing board Erasers , Erasing products, Erasing
shields, Etching needles, Etchings, Fabrics for
bookbinding, Face ,towels of paper, Figurines
[statuettes] of papier mâché, Files [office requisites],
Plastic cling Film extensible, , for palletization,
Filter paper, Filtering materials [paper], Paper coffee
Filters , Finger-stalls [office , equisites], Flags of
paper, Flower-pot covers of paper, Flyers, Folders
for papers, Folders [stationery], Forms, printed,
Fountain pens, Franking machines for office use,
French curves, Galley racks [printing] Garbage
bags of paper or of plastics, Geographical maps,
Terrestrial Globes , Glue for stationery or household
purposes, Gluten [glue] for stationery or household
purposes, Graining combs, Graphic prints, Graphic
representations, Graphic reproductions, Greeting
cards, Gummed cloth for stationery purposes,
Gummed tape [stationery], Gums [adhesives] for
stationery or household purposes, Hand labelling
appliances, Handbooks [manuals], Handkerchiefs
of paper, Hand-rests for painters, Handwriting
specimens for copying, Hat boxes of cardboard,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 أقالم،) سبحات (خزر، طباشير وضع العالمات،حامالت طباشير
 حافظات، ورق مسطر، مؤشرات غير الكترونية للخرائط،فحم
 أشرطة، صور حجرية ملونة، صور حجرية ملونة،دفاتر شيكات
، مشابك تستخدم في المكاتب، ألواح ذات مشابك،سيجار
 صحون واقية، قماش تجليد كتب،مشابك لألوراق المالية
، كتب للرسوم الهزلية،  مصافي قهوة من الورق،من الورق
مصفات حروف، لوحات لصف حروف الطباعة،فرجار للرسم
 أشرطة وبطاقات، أشرطة حبر لطابعات الحاسوب،الطباعة
،} ورق نسخ {قرطاسية، من الورق لتسجيل برامج الحاسوب
 حبر،} موائع تصحيح {لوازم مكتبية،خيوط لتجليد الكتب
 أشرطة تصحيح األخطاء،}تصحيح {للتصوير الشمسي
 أغطية من الورق ألوعية،)اإلمالئية أو الطباعية (لوازم مكتبية
 أوعية من،} أغلفة للكتب أو الرسائل {قرطاسية،الزهور
، طابعات غير كهربائية لبطاقات االئتمان،الورق للكريمات
 رسوم، صور معدة للنقل،}قطاعات الورق {لوازم مكتبية
،} أوعية صرف لألشرطة الالصقة {لوازم مكتبية،بيانية
،) حماالت للوثائق (قرطاسية،}ملفات للوثائق {قرطاسية
 بطانات للسراويل من،صفائح للوثائق لالستخدام المكتبي
 أدوات، ألواح رسم،}الورق {سواء كانت معطرة أو غير معطرة
 أطقم، مشابك رسم، أقالم رسم، دفاتر رسم، مواد رسم،رسم
 أوراق حبر، ناسخات، مساطر تائية للرسم، زوايا رسم،رسم
 ورق، أربطة مطاطية للمكاتب، مساند للرسامين،للناسخات
، صفائح حروف مرسبة كهربائيًا،لمخطط القلب الكهربائي
، كليشيهات، كليشيهات حفر،}تصاميم للتطريز {نماذج
 مماحي،} مغلفات {قرطاسية،آالت ختم المغلفات للمكاتب
، ابر حفر، واقيات من المحو، منتجات للمحو،لوح الكتابة
، مناشف للوجه من الورق، أنسجة لتجليد الكتب،كليشيهات
،} ملفات {لوازم مكتبية،هياكل صغيرة من الورق المعجن
 ورق،أغطية بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم المواد
، مصافي قهوة من الورق،} مواد ترشيح {ورقية،ترشيح
 أغطية، أعالم من الورق،}أغطية واقية لألصابع {لوازم مكتبية
 ملفات، ملفات لألوراق، النشرات،من الورق ألوعية الزهور
 آالت ختم الرسائل، أقالم حبر،} نماذج {مطبوعة،}{قرطاسية
، مساطر لرسم االتجاهات المختلفة،لالستخدامات المكتبية
 أكياس للنفايات من الورق أو،مساند ألواح حروف الطباعة
 غراء، كرات أرضية جغرافية، خرائط جغرافية،البالستيك
 غلوتين {غراء} للقرطاسية أو،للقرطاسية أو للغايات المنزلية
،} محسنات تجزيع {أمشاط تخطيط،للغايات المنزلية

93
Hectographs, Histological sections for teaching
purposes, Holders for checkbooks [cheque books],
Holders for stamps [seals], Passport Holders ,
House painters’ rollers, Humidity control sheets of
paper or plastic for foodstuff packaging, Hygienic
paper, non-electric Credit card Imprinters , Index
cards [stationery], Indexes, Indian inks, Ink *,
Ink sticks, Ink stones [ink reservoirs], Inking
pads, Inking ribbons, Inking ribbons for computer
printers, Inking sheets for document reproducing
machines, Inking sheets for duplicators, Inkstands,
Inkwells, Isinglass for stationery or household
purposes, Jackets for papers, Perforated cards for
Jacquard looms , Paper Knives [office requisites],
Labels, not of textile, Document Laminators for
office use, Ledgers [books], Letter trays Letters
[type], Lithographic stones, Lithographic works
of art, Lithographs, Loose-leaf binders, Luminous
paper, Magazines [periodicals], Manifolds
[stationery], Manuals [handbooks], Geographical
Maps Marking chalk, Marking pens [stationery],
Mats for beer glasses, Bags for Microwave cooking
, Mimeograph apparatus and machines, Modelling
clay, Molds for Modelling clays [artists’ materials],
Moulds for Modelling clays [artists’ materials],
Modelling materials, Modelling paste, Modelling
wax, not for dental purposes, Architects’ Models ,
Moisteners for gummed surfaces [office requisites],
Moisteners [office requisites] Molds for modelling
clays [artists’ materials], Money clips, Moulds for
modelling clays [artists’ materials] Apparatus for
Mounting photographs , Musical greeting cards,
Napkins of paper for removing make-up Table
Napkins of paper , Newsletters, Newspapers, Nibs,
Nibs of gold, Note books, Numbering apparatus
Numbers [type], Obliterating stamps, Office
perforators, Office requisites, except furniture,
Oleographs Packaging material made of starches,
Packing paper, Pads [stationery], Writing Pads ,
Paint boxes [articles for use in school], Paint trays,
Paintbrushes, Painters’ brushes, Painters’ easels,
Paintings [pictures], framed or unframed, alettes
for painters, Pamphlets, Pantographs [drawing
instruments], Paper *, Paper bows Paper clasps,
Electro-cardiograph Paper , Paper for recording
machines, Paper knives [cutters] [office requisites],
Paper ribbons, Paper sheets [stationery], Paper
shredders for office use, Paper tapes and cards for
the recordal of computer programmes,
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 بطاقات، نسخ تخطيطية، رسوم بيانية،مطبوعات تخطيطية
 أشرطة الصقة، أقمشة الصقة ألغراض القرطاسية،تهنئة
 صمغ {مواد الصقة} للقرطاسية أو للغايات،}{قرطاسية
 مناديل من،} كتب موجزة {أدلة، أدوات دمغ يدوية،المنزلية
، نماذج مخطوطات للنسخ، مساند أليدي الرسامين،الورق
 هكتوغراف (آالت نسخ،صناديق قبعات من الورق المقوى
 محافظ دفاتر، مقاطع أنسجة لغايات التدريس،)بالجيالتين
 بكرات دهان، محافظ جوازات سفر، محافظ أختام،شيكات
 األغطية الورقية أو البالستيكية للتحكم بالرطوبة،منزلية
 طابعات، ورق صحي،والمستخدمة لتغليف وتعبئة األغذية
،} بطاقات دليلية {قرطاسية،غير كهربائية لبطاقات االئتمان
، خزانات أقالم حبر، قضبان حبر، حبر، حبر هندي،فهارس
 أشرطة تحبير لطابعات، أشرطة تحبير،ختامات تحبير
 صفائح تحبير، صفائح تحبير آلالت نسخ الوثائق،الحاسوب
 غراء السمك للقرطاسية أو، محابر، أقالم مع محابر،للناسخات
، بطاقات مثقبة لنول جاكارد، أغلفة للورق،للغايات المنزلية
 صفائح، بطاقات غير نسيجية،}سكاكين للورق {لوازم ورقية
 صواني، دفاتر محاسبة،للوثائق لالستخدام المكتبي
 أشغال، حجارة للطباعة الحجرية، أحرف الطباعة،للرسائل
، حافظات ورق سائب،مطبوعات حجرية،طباعة حجرية فنية
 أدلة،} ورق نسخ {قرطاسية،} مجالت {دوريات،ورق مضيء
،طباشير لوضع العالمات، خرائط جغرافية،}{كتب موجزة
، قطع ورق مخرم لكؤوس البيرة،)أقالم التأشير (قرطاسية
 أجهزة وآالت،أكياس طبخ بواسطة فرن المايكروويف
قوالب لب لتشكيل الصلصال {مواد،  طين للتشكيل،ناسخة
،} قوالب لب لتشكيل الصلصال {مواد فنانين،}فنانين
 شمع للتشكيل بخالف، معجون للتشكيل،مواد للتشكيل
، نماذج للمهندسين المعماريين،المستخدم لطب األسنان
 مواد مرطبة،}مواد مرطبة للسطوح الالصقة {لوازم مكتبية
،} قوالب لتشكيل الصلصال {مواد فنانين،}{لوازم مكتبية
،} قوالب لتشكيل الصلصال {مواد فنانين،مالقط نقود
 بطاقات تهنئة،أجهزة لتركيب الصور الفوتوغرافية
، مناديل من الورق الزالة مستحضرات التجميل،موسيقية
، صحف، نشرات اخبارية دورية،مناديل من الورق للموائد
، أجهزة ترقيم، دفاتر، أسنان أقالم من الذهب،أسنان أقالم
 لوازم مكتبية، خرامات مكتبية، طبعات للمحو،أرقام الطباعة
 مواد تغليف مصنوعة من، لوحات زيتية مقلدة،عدا األثاث
، أختام توثيق، دفاتر قرطاسية، ورق تغليف،النشا
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Paper , Paper-clips, Paperweights, Papier mâché,
Parchment paper, Passport holders, Pastels
[crayons], Pastes for stationery or household
purposes, Patterns for dressmaking, Patterns for
making clothes, Pen cases, Pen clips, Pen wipers,
Pencil holders, Pencil lead holders, Pencil leads,
Pencil sharpeners, electric or non-electric, Pencil
sharpening machines, electric or non-electric,
Pencils, Penholders, Pens [office requisites]
Perforated cards for Jacquard looms, Periodicals,
Photo-engravings, Photograph stands, Apparatus
for mounting Photographs , Photographs [printed],
Pictures, Placards of paper or cardboard, Place mats
of paper, Plans, Plastic cling film, extensible, for
palletization, Plastic film for wrapping Plastics for
modelling, Address Plates for addressing machines
, non-electronic Chart Pointers Portraits, Postage
meters for office use, Postage stamps, Postcards,
Posters, Printed matter Printed publications,
Printed timetables, Printers’ blankets, not of textile,
Printers’ reglets, Printing blocks Printing sets,
portable [office requisites], Printing type, Prints
[engravings], Prospectuses, Printed Publications ,
Punches [office requisites], Paper for Radiograms
, Graphic Reproductions , Paper Ribbons Rollers
for typewriters, House painters’ Rollers , Rosaries,
Rubber erasers, Drawing Rulers , Square Rulers
Watercolor [watercolour] Saucers for artists,
School supplies [stationery], Scrapbooks, Scrapers
[erasers] for offices, Sealing compounds for
stationery purposes, Sealing machines for offices,
Sealing stamps, Sealing wafers, Sealing wax, Seals
[stamps], Self-adhesive tapes for stationery or
household purposes, Sheets of reclaimed cellulose
for wrapping, Erasing Shields , Shields [paper
seals], Signboards of paper or cardboard, Silver
paper, Slate pencils, Song books, Spools for inking
ribbons, Square rulers, Drawing , Squares , Stamp
pads, Stamp stands, Address Stamps , Stamps
[seals], Cases for Stamps [seals] Stands for pens and
pencils, Staples for offices, Stapling presses [office
requisites], Starch paste [adhesive] for stationery
or household purposes, Packaging material made
of Starches , Stationery, Cabinets for Stationery
[office requisites], Steatite [tailor’s chalk], Steel
letters , Steel pens, Stencil cases, Stencil plates,
Stencils, Stencils [stationery], Stickers [stationery],
Lithographic Stones , Table linen of paper, Table
napkins of paper,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 صواني حمل،} علب ألوان {مواد مدرسية،دفاتر كتابة
 مساند، فراشي للرسامين، فراشي دهان أو تلوين،األلوان
 صور زيتية {رسوم} باطار أو بدون اطار لوحات،للرسامين
 بنتوغراف (أدوات نسخ، كراسات،أللوان الرسامين
، أقواس للورق، ورق، ،}التصاميم والرسوم) {معدات رسم
 ورق آلالت، ورق لمخطط القلب الكهربائي،مشابك للورق
،} سكاكين للورق {أدوات قطع} {لوازم مكتبية،التسجيل
 آالت،} صفائح من الورق {قرطاسية،أشرطة من الورق
 أشرطة وبطاقات من،تقديد الورق لالستخدام المكتبي
ّ
 مشابك، المشمع
 الورق،الورق لتسجيل برامج الحاسوب
 محافظ، ورق البرشمان، ورق معجن، ثقاالت ورق،للورق
 معاجين للقرطاسية او للغايات، أقالم تلوين،جوازات السفر
 نماذج تفصيل لصنع، نماذج تفصيل للخياطة،المنزلية
 مماحي أقالم، مشابك ألقالم الحبر، علب ألقالم الحبر،مالبس
 رصاص، حامالت رصاص األقالم، حامالت أقالم رصاص،الحبر
، برايات أقالم الرصاص كهربائية أو غير كهربائية،األقالم
 أقالم،آالت بري أقالم الرصاص كهربائية أوغير كهربائية
،} أقالم حبر {لوازم مكتبية، حامالت أقالم حبر،رصاص
 كليشيهات محفورة، دوريات،بطاقات مثقبة لنول جاكارد
 أجهزة لتركيب الصور، مساند للصور الفوتوغرافية،ضوئيًا
 اعالنات، صور،) الصور الفوتوغرافية (مطبوعة،الفوتوغرافية
، مفارش موضعية من الورق،من الورق أو الورق المقوى
 رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد،}خطط {مخططات
 مواد بالستيكية، رقائق بالستيكية للتغليف،لحزم المواد
 مؤشرات غير، كليشيهات آلالت كتابة العناوين،للتشكيل
 ماكنات دمغ وطباعة، صور أشخاص،الكترونية للخرائط
 بطاقات، طوابع بريد،تفاصيل البريد لالستخدام المنزلي
 جداول، منشورات مطبوعة، مطبوعات، اعالنات كبيرة،بريدية
، أغطية للطابعات غير مصنوعة من النسيج،مواعيد مطبوعة
 أجهزة طباعة متنقلة، كليشيهات،رقائق خشبية للطابعات
،} صور مطبوعة {مطبوعات، حروف طباعة،}{لوازم مكتبية
،} خرامات {لوازم مكتبية،  منشورات مطبوعة،بيانات اعالنية
، أشرطة من الورق، نسخ تصويرية،ورق للبرقيات الالسلكية
،) سبحات (خرز، اسطوانات دهان،اسطوانات لآلالت الكاتبة
، مساطر قائمة الزاوية، مساطر رسم،مماحي من المطاط
،} لوازم مدرسية {قرطاسية،أطباق لأللوان المائية للفنانين
 مركبات ختم ألغراض، كاشطات {مماحي} للمكاتب،ألبومات
، شمع ختم، رقائق ختم، آالت ختم للكاتب،القرطاسية
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أختام {طابعات} ،أشرطة تلقائية اللصق للقرطاسية أو
للغايات المنزلية ،أوراق لف من السيليلوز المستخلص،
واقيات من المحو ،واقيات أو أغطية ورقية ،الفتات من الورق
أو الورق المقوى ،ورق فضي ،أقالم رصاص اردوازية ،دفاتر
موسيقية ،بكرات للف أشرطة التحبير ،مساطر قائمة الزاوية،
زوايا رسم ،ختامات ،حوامل أختام ،أختام عناوين ،طبعات
{أختام} ،علب لألختام ،مساند ألقالم الحبر وأقالم الرصاص،
مشابك سلكية للمكاتب ،مكابس المشابك السلكية {لوازم
مكتبية} ،معجون نشا {الصق} للقرطاسية أو للغايات المنزلية،
مواد تغليف من النشا ،قرطاسية ،خزانات للقرطاسية {لوازم
مكتبية} ،حجر صابوني {طباشير للخياطين} ،حروف طباعة
من الفوالذ ،أقالم حبر فوالذية ،علب لصفائح االستنسل،
كليشيهات لصفائح االستنسل ،صفائح استنسل ،صفائح
استنسل {قرطاسية} ،لصقات {قرطاسية} ،حجارة للطباعة
الحجرية ،بياضات من الورق للموائد ،مناديل من الورق
للموائد ،أغطية ورقية للموائد ،مفارش ورقية للموائد ،قوائم
رياضيات ،قوائم حسابية ،رقع للبطاقات الدليلية ،طباشير
للخياطين ،مواد تدريس {عدا األجهزة} ،خرائط كروية،
دبابيس للرسم ،تذاكر ،جداول مواعيد مطبوعة ،مناديل من
الورق الزالة مستحضرات التجميل ،ورق تواليت ،مناشف من
الورق ،قماش استشفاف ،ابر استشفاف ألغراض الرسم،
ورق استشفاف ،نماذج استشفاف  ،بطاقات المبادلة
لغير األلعاب ،رسوم تنقل باالحتكاك {صور معدة للنقل}،
شفافيات {قرطاسية} ،صواني لفرز وعد النقود ،مساطر تائية
للرسم ،أنابيب من الورق المقوى ،حروف وأرقام للطباعة،
مفاتيح اآلالت الكاتبة ،أشرطة لآلالت الكاتبة ،آالت كاتبة
كهربائية أو غير كهربائية ،أجهزة نقش ،صفائح فسكوزية
للف ،أطباق لأللوان المائية للفنانين ،ألوان مائية {طالءات}،
أطباق لأللوان المائية للفنانين ،ألوان مائية {طالءات} ،شمع
ختم ، ،ورق مشمع ،ورق مقوى من لباب الخشب {قرطاسية}،
ورق من لباب الخشب ،أغلفة ورقية {قرطاسية} ،ورق لف،
عصابات للمعصم لحفظ أدوات الكتابة ،مماحي لوح الكتابة،
فراشي كتابة ،علب {أطقم} كتابة ،علب كتابة {قرطاسية}،
طباشير الكتابة ،أدوات كتابة ،مواد كتابة ،دفاتر كتابة أو
رسم ،دفاتر قطع للكتابة ،ورق كتابة ،ألواح أردوازية للكتابة،
برشامات الكتابة ،ورق زوان للرسم والخط الصيني.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.
العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة
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of paper, Tablemats of paper Arithmetical Tables ,
’Calculating Tables , Tags for index cards, Tailors
chalk, Teaching materials [except apparatus],
Terrestrial globes, Thumbtacks, Tickets Printed
Timetables , Tissues of paper for removing makeup, Toilet paper, Towels of paper, Tracing cloth,
Tracing needles for drawing purposes, Tracing
paper Tracing patterns, Trading cards other than for
games, Transfers [decalcomanias], Transparencies
[stationery], Trays for sorting and counting
money, Drawing T-squares Cardboard Tubes ,
Type [numerals and letters], Typewriter keys,
Typewriter ribbons Typewriters, electric or nonelectric, Vignetting apparatus, Viscose sheets for
wrapping Artists’ Watercolor saucers , Watercolors
[paintings], Artists’ Watercolour saucers ,
Watercolours [paintings Sealing Wax, Waxed paper,
Wood pulp board [stationery], Wood pulp paper,
Wrappers [stationery], Wrapping paper, Wristbands
for the retention of writing instruments, Writing
board erasers, Writing brushes, Writing cases [sets],
Writing cases [stationery], Writing chalk, Writing
instruments, Writing materials, Writing or drawing
books, Writing pads, Writing paper, Writing slates
Writing tablets, Xuan paper for Chinese painting
and calligraphy.

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The Netherlands
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29056
In Class: 20
Date: 18/04/2016
In Respect of: Air cushions not for medical purposes,
air mattresses not for medical purposes, air pillows
not for medical purposes, yellow amber, ambroid
bars, ambroid plates, animal hooves, animal horns,
stuffed animals, stag antlers, armchairs, works
of art of wood, wax plaster or plastic, artificial
honeycombs, baby changing mats, baby changing
platforms, sleeping bags for camping, bakers’ bread
baskets, bamboo, bamboo curtains, barrel hoops
not of metal, barrels not of metal, fishing baskets,
baskets, not of metal, bassinettes, bead curtains for
decoration, bed casters, not of metal, bed fittings
not of metal, bedding, except linen, beds, beds for
household pets, hospital beds, hydrostatic [water]
beds not for medical purposes, bedsteads of wood,
beehives, comb foundations for beehives, sections
of wood for beehives, benches [furniture], vice
benches not of metal, work benches, binding screws
for cables not of metal, , bins not of metal, bins of
wood or plastic, stuffed birds, indoor window blinds
[shades] [furniture], slatted indoor blinds, mobile
boarding stairs for passengers not of metal, display
boards, bolsters, door bolts not of metal, bolts not of
metal, book rests [furniture], bottle caps not of metal,
bottle casings of wood, bottle closures not of metal,
bottle racks, corks for bottles, nesting boxes, boxes of
wood or plastic, identification bracelets for hospital
purposes not of metal, picture frame brackets,
bakers’ bread baskets, broom handles not of metal,
brush mountings, bungs not of metal, mooring buoys
not of metal, busts of wood, wax, plaster or plastic,
cabinet work, index cabinets [furniture], medicine
cabinets, cable clips not of metal,

29056 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 فرشات هوائية، وسائد هوائية ليست لغايات طبية: من اجل
، مخدات هوائية ليست لغايات طبية،ليست لغايات طبية
، لوحات من الكهرمان، قضبان من الكهرمان،كهرمان أصفر
 قرون، حيوانات محنطة، قرون حيوانات،حوافر حيوانات
 قطع فنية من الخشب أو الشمع أو الجبس أو، مقاعد،وعل
، بسط التغيير لألطفال، أقراص عسل إصطناعية،البالستيك
 سالل خبز، أكياس نوم للتخييم،مناضد التغيير لألطفال
 أطواق براميل غير، ستائر من الخيزران، خيرزان،للخبازين
 سالل غير، سالل صيد للسمك، براميل غير معدنية،معدنية
 دواليب غير معدنية، ستائر من الخرز، ِّأسرة ألطفال،معدنية
ِّ  اكسسوارت غير معدنية،لألسرة
ِّ
 فراش نوم [ما عدا،لألسرة
ِّ
ِّ
ِّ
 أسرة، أسرة للحيوانات األليفة المنزلية، أسرة،]البياضات
 هياكل، ِّأسرة مائية ليست لغايات طبية،للمستشفيات
 قواعد من أقراص العسل لخاليا، خاليا نحل،ِّأسرة من الخشب
،] طاوالت \ نضد [أثاث، قطع من الخشب لخاليا النحل،النحل
 براغي ربط، مناضد العمل،مناضد غير معدنية للمالزم
 صناديق من، صناديق غير معدنية،غير معدنية للكبالت
 ستائر النوافذ الداخلية، طيور محنطة،الخشب أو البالستيك
 ساللم غير معدنية، ستائر داخلية مضلعة،)(ستائر)(أثاث
 براغي األبواب، وسائد، لوحات عرض،متحركة للمسافرين
 مساند كتب، مسامير ملولبة غير معدنية،غير المعدنية
، أغطية خشبية للقوارير، أغطية غير معدنية للقوارير،][أثاث
، أرفف حفظ للقوارير،أدوات إغالق غير معدنية للقوارير
 صناديق من، صناديق إيواء،سدادات من الفلين للقوارير
 أساور تعريف غير معدنية للمعصم،الخشب أو البالستيك
، حوامل إلطارات الصور،إلستخدام المرضى بالمستشفيات
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In Respect of: Air cushions not for medical purposes,
air mattresses not for medical purposes, air pillows
not for medical purposes, yellow amber, ambroid
bars, ambroid plates, animal hooves, animal horns,
stuffed animals, stag antlers, armchairs, works
of art of wood, wax plaster or plastic, artificial
honeycombs, baby changing mats, baby changing
platforms, sleeping bags for camping, bakers’ bread
baskets, bamboo, bamboo curtains, barrel hoops
not of metal, barrels not of metal, fishing baskets,
baskets, not of metal, bassinettes, bead curtains for
decoration, bed casters, not of metal, bed fittings
not of metal, bedding, except linen, beds, beds for
household pets, hospital beds, hydrostatic [water]
beds not for medical purposes, bedsteads of wood,
beehives, comb foundations for beehives, sections
of wood for beehives, benches [furniture], vice
benches not of metal, work benches, binding screws
for cables not of metal, , bins not of metal, bins of
wood or plastic, stuffed birds, indoor window blinds
[shades] [furniture], slatted indoor blinds, mobile
boarding stairs for passengers not of metal, display
boards, bolsters, door bolts not of metal, bolts not
of metal, book rests [furniture], bottle caps not of
metal, bottle casings of wood, bottle closures not of
metal, bottle racks, corks for bottles, nesting boxes,
boxes of wood or plastic, identification bracelets
for hospital purposes not of metal, picture frame
brackets, bakers’ bread baskets, broom handles
not of metal, brush mountings, bungs not of metal,
mooring buoys not of metal, busts of wood, wax,
plaster or plastic, cabinet work, index cabinets
[furniture], medicine cabinets, cable clips not of
metal, cable or pipe clips of plastics, bottle caps not
of metal, sealing caps not of metal, plastic key cards
not encoded, carts for computers [furniture], cases
of wood or plastic, bottle casings of wood, cask
hoops not of metal, cask stands not of metal, casks
not of metal, casks of wood for decanting wine,
taps for casks not of metal, furniture casters not of
metal, chairs [seats], chests for toys, chests not of
metal, chests of drawers, wind chimes [decoration],
chopping blocks [tables], animal claws, cable and
pipe clips of plastics, towel closets [furniture],
bottle closures not of metal, closures for containers
not of metal, clothes hooks not of metal, coat
hangers, coathooks not of metal, coatstands, coffin
fittings not of metal, coffins, comb foundations for
beehives, closures for containers not of metal,
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 مساند، مقابض غير معدنية للمكانس،سالل خبز للخبازين
، عوامات رسو غير معدنية، سدادات غير معدنية،للفراشي
،هياكل جذعية من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك
، خزانات أدوية،] خزانات للفهارس [أثاث،خزانات خشبية
 مشابك من البالستيك للكبالت،مشابك غير معدنية للكبالت
 أغطية إحكام غير، أغطية غير معدنية للقوارير،أو المواسير
 عربات،] بطاقات بالستيكية للمفاتيح [غير مشفرة،معدنية
، علب من الخشب أو البالستيك،]ألجهزة الحاسوب [أثاث
، أطواق براميل غير معدنية،أغطية من الخشب للقوارير
 براميل، براميل غير معدنية،قواعد غير معدنية للبراميل
 عجالت غير، حنفيات للبراميل،من الخشب لترويق النبيذ
 صناديق، صناديق للدمى،] كراسي [مقاعد،معدنية لألثاث
،] أجراس الزينة [ديكور، خزانات ذات أدراج،غير معدنية
 مشابك من البالستيك، مخالب حيوانات،]ألواح فرم [طاوالت
 سدادات،] خزانات المناشف [أثاث،للكبالت والمواسير
 خطافات، أغطية غير معدنية لألوعية،قوارير غير معدنية
 مشابك غير معدنية، عالقات معاطف،غير معدنية للمالبس
 إكسسوارات غير معدنية، عالقات للمعاطف،للمعاطف
، قواعد من أقراص العسل لخاليا النحل، توابيت،للتوابيت
 حاويات غير معدنية [للتخزين،أغطية غير معدنية لألوعية
 أوعية غير، حاويات غير معدنية للوقود السائل،]و النقل
، سدادات فلين، أربطة من الفلين، مرجان،معدنية للتعبئة
 ِّأسرة، أرفف للمالبس، كرازياء،سدادات فلين للقوارير
 خزانات مالبس، خزانات مالبس،] نضد [طاوالت،لألطفال
 مرابط، خزانات، أقفاص، ِّأسرة مهد لألطفال،][للتخزين
، مشابك للستائر،)للستائر (ليست مصنوعة من القماش
 بكرات، قضبان للستائر، حلقات للستائر،سكك للستائر
 ستائر خرز، ستائر من الخيزران، حبال زينة للستائر،للستائر
 كراسي قابلة، وسائد للحيوانات األليفة، وسائد،للديكور
 مكاتب، مكاتب، زينة بالستيكية لألطعمة والمأكوالت،للطي
 أوعية ثابتة للمناديل،] عربات طعام [أثاث،العمل وقوفا
 بيوت، كنب، أرفف عرض، لوحات عرض،)(غير معدنية
 مقابض لألبواب غير، تجهيزات غير معدنية لألبواب،للكالب
 قطع بالستيكية، أوتاد غير معدنية، أبواب لألثاث،معدنية
 المصارف،]لحبس وتصريف مياه المجاري [صمامات
، طاوالت تجميل، طاوالت للرسامين،)البالستيكية (صمامات
 حواف من، مقاعد وثيرة،دمى الستخدام مصممي األزياء
] مراوح [غير كهربائية، إطارات تطريز،البالستيك لألثاث
 هياكل صغير من الخشب أو الشمع،لالستخدام الشخصي
، خزانات حفظ الملفات،أو الجبس أو البالستيك
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containers for liquid fuel not of metal ,
containers[storage, transport] not of metal,
packaging containers of plastic, coral, cork
bands, corks, corks for bottles, corozo, costume
stands, cots, counters [tables], covers for clothing
[wardrobe], garment covers [storage], cradles,
crates, cupboards, curtain holders not of textile
material, curtain hooks, curtain rails, curtain rings,
curtain rods, curtain rollers, curtain tie-backs,
bamboo curtains, bead curtains for decoration,
cushions, pet cushions, deck chairs, decorations of
plastic for foodstuffs, desks, standing desks, dinner
wagons [furniture], fixed towel dispensers not of
metal, display boards, display stands, divans, dog
kennels, door fittings not of metal, door handles
not of metal, doors for furniture, dowels not of
metal, drain traps [valves] of plastic, draughtman’s
tables, dressing tables, dressmakers’ dummies, easy
chairs, edgings of plastic for furniture, embroidery
frames, non-electric fans for personal use, figurines
[statuettes] of wood, wax, plaster or plastic, filing
cabinets, fire screens, domestic, fireguards, fishing
baskets, bed fittings not of metal, coffin fittings not
of metal, door fittings not of metal, furniture fittings
not of metal, window fittings not of metal, flagpoles,
floating containers not of metal, flower-pot pedestals,
flower-stands [furniture], fodder racks, decorations
of plastic for foodstuffs, footstools, foundations
for beehives, embroidery frames, picture frames,
funerary urns, furniture, furniture casters not of
metal, furniture fittings not of metal, furniture of
metal, office furniture, furniture partitions of wood,
partitions of wood for furniture, school furniture,
furniture shelves, garment covers [storage], silvered
glass [mirrors], fire guards, gun racks, hairdressers’
chairs, hampers [baskets], hand-held mirrors [toilet
mirrors], door handles not of metal, knife handles,
not of metal, tool handles not of metal, handling
pallets, not of metal, coat hangers, hat stands, headrests [furniture], high chairs for babies, hinges, not
of metal, honeycombs, curtain hooks, hooks for
clothes rails not of metal, barrel hoops not of metal,
cask hoops not of metal, animal hooves, unworked
or semi-worked horn, animal horns, reels not of
metal non-mechanical for flexible hoses, winding
spools not of metal non-mechanical for flexible
hoses, hospital beds, non-luminous house numbers
not of metal, nesting boxes for household pets,
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 لوازم، سالل صيد السمك، حواجز نار،]حاجبات نار [منزلية
ِّ غير معدنية
 لوازم، لوازم غير معدنية للتوابيت،لألسرة
 لوازم غير، لوازم غير معدنية لألثاث،غير معدنية لألبواب
، أوعية عائمة غير معدنية، صواري أعالم،معدنية للنوافذ
 زخارف من، معالف،] أرفف زهور [أثاث،قواعد ألوعية الزهور
 قواعد لخاليا، مساند للقدمين،البالستيك للمواد الغذائية
، جرار حفظ رماد الموتى، إطارات صور، إطارات تطريز،النحل
، لوازم أثاث غير معدنية، قواعد غير معدنية لألثاث،أثاث
، حواجز من الخشب لألثاث، أثاث مكاتب،أثاث معدني
، رفوف لألثاث، أثاث مدارس،حواجز من الخشب لألثاث
،] زجاج مطلي بالفضة [مرايا،]خزانات مالبس [للتخزين
، سالل، كراسي لمصففي الشعر، مساند أسلحة،حواجز نار
 مقابض غير، مقابض غير معدنية لألبواب،مرايا يدوية
 منصات، مقابض أدوات غير معدنية،معدنية للسكاكين
، قواعد للقبعات، عالقات معاطف،تحميل غير معدنية
 مفصالت غير، كراسي عالية لألطفال،]مساند الرأس [أثاث
 كالبات غير، كالبات للستائر، أقراص عسل النحل،معدنية
، أطواق للبراميل غير معدنية،معدنية لعالقات المالبس
 قرون، حوافر حيوانات،أطواق لبراميل النبيذ غير معدنية
 بكرات غير، قرون حيوانات،غير مشغولة أو شبه مشغولة
 بكرات غير معدنية وغير،معدنية وغير آلية للخراطيم المرنة
 أرقام غير معدنية، ِّأسرة مستشفيات،آلية للخراطيم المرنة
 صناديق إيواء للحيوانات األليفة،وغير مضيئة للمنازل
 أساور هوية غبر، ِّأسرة مائية ليست لغايات طبية،المنزلية
 خزانات، لوحات هوية غير معدنية،معدنية للمستشفيات
 ستائر داخلية للنوافذ [أثاث] حصر لحظائر،]كتب [أثاث
 مواد، عربات لمساعدة األطفال على المشي،لعب األطفال
، الستائر القماشية للنوافذ الداخلية،دعاية قابلة للنفخ
 بيوت للحيوانات،عاج غير مشغول أو نصف مشغول
 بطاقات بالستيكية لفتح األبواب [غير،األليفة المنزلية
 مقابض غير معدنية، لوحات لتعليق المفاتيح،]مشفرة
 ساللم من، المقابض الكروية غير المعدنية،للسكاكين
، منصات، مزاليج غير معدنية لألبواب،الخشب أو البالستيك
،صناديق بريد غير معدنية و غير مبنية بالطوب أو الحجارة
 قضبان، أوعية غير معدنية للوقود السائل،رفوف مكتبات
،غير معدنية للموازين الخاصة بعربات السكك الحديدية
 أقفال غير معدنية، خزانات،منصات غير معدنية للشحن
 أرفف عرض،] أقفال غير معدنية [غير كهربائية،للمركبات
، طاوالت تدليك، موديالت لعرض المالبس واألزياء،للمجالت
، مفارش للمغاطس قابلة للنقل،حصر لحظائر لعب األطفال
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hydrostatic beds not for medical purposes,
identification bracelets for hospitals not of metal
, identity plates not of metal, index cabinets
[furniture], indoor window blinds [shades]
[furniture], mats for infant playpens, infant walkers,
inflatable publicity objects, interior textile window
blinds, unworked or semi-worked ivory, kennels
for household pets, plastic key cards not encoded,
keyboards for hanging keys, knife handles not
of metal, knobs not of metal, ladders of wood or
plastics, latches not of metal, lecterns, letter boxes
not of metal or masonry, library shelves, containers
for liquid fuel not of metal, loading gauge rods
not of metal, loading pallets for railway waggons
[wagons] not of metal, lockers, locks for vehicles
not of metal, locks other than electric not of metal,
magazine racks, mannequins, massage tables, mats
for infant playpens, removable mats for sinks, straw
mattress, mattresses, spring mattresses, meat chests
not of metal, medicine cabinets, meerschaum, mirror
tiles, hand-held mirrors [toilet mirrors], mirrors
[looking glasses], mobiles [decoration], moldings
for picture frames, mooring buoys not of metal,
troughs not of metal, for mixing mortar, unworked
or semi-worked mother-of-pearl, mouldings for
picture frames, nameplates not of metal, nesting
boxes, nesting boxes for household pets, newspaper
display stands, numberplates not of metal, nuts not
of metal, office furniture, oyster shells, packaging
containers of plastic, loading pallets not of metal,
transport pallets not of metal, paper blinds, flowerpot pedestals, tent pegs not of metal, pegs [pins]
not of metal, pet cushions, picture frame brackets,
picture frames, moldings [mouldings] for picture
frames, pillows, pins [pegs] not of metal, pipe or
cable clips of plastics, placards of wood or plastics,
plaited straw except matting, straw plaits, plate
racks, registration plates, not of metal, playpens
for babies, mats for infant playpens, plugs [dowels]
not of metal, plugs not of metal, poles not of metal,
pulleys of plastics for blinds, racks [furniture],
curtain rails, loading gauge rods not of metal, for
railway waggons [wagons], rattan, reeds [plaiting
materials], reels not of metal non-mechanical for
flexible hoses, reels of wood for yarn, silk, cord,
registration plates not of metal, reservoirs not of
metal nor of masonry, curtain rings, rivets not of
metal, curtain rods, picture rods [frames], stair rods,
curtain rollers, saw horses, school furniture,
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 خزائن، فرشات مزودة بنوابض، فرشات،فرشات من القش
، الواح للمرايا، مرشوم، خزانات أدوية،غير معدنية للحم
،] قطع متحركة [للديكور، مرايا،]مرايا يدوية [مرايا زينة
 أحواض، عوامات رسوغير معدنية،قوالب إلطارات الصور
 عرق اللؤلؤ غير مشغول أو،غير معدنية لخلط مالط البناء
 لوحات غير معدنية، قوالب إلطارات الصور،شبه مشغول
 صناديق إيواء للحيوانات األليفة، صناديق إيواء،لألسماء
، لوحات غير معدنية لألرقام، أرفف عرض الجرائد،المنزلية
 أوعية من، صدف المحار، أثاث مكاتب،صاموالت غير معدنية
 منصات، منصات غير معدنية للتحميل،البالستيك للتعبئة
، قواعد ألوعية الزهور، الستائر الورقية،غير معدنية للنقل
، أوتاد [مسامير] غير معدنية،أوتاد غير معدنية للخيام
، دعامات قوسية إلطارات الصور،وسائد للحيوانات األليفة
] مسامير [أوتاد، مخدات، قوالب إلطارات الصور،إطارات صور
، مشابك من البالستيك للمواسير و الكبالت،غير معدنية
 قش مجدول عدا،لوحات إعالن من الخشب أو البالستيك
ُ
 لوحات تسجيل غير، أرفف لألواني، جدائل قش،الح ُصر
، حصر حظائر لعب األطفال، حظائر لعب األطفال،معدنية
 أعمدة، خوابير غير معدنية،خوابير[ أوتاد] غير معدنية
،] أرفف [أثاث، بكرات من البالستيك للستائر،غير معدنية
 قضبان غير معدنية لتحديد الحمولة في،سكك للستائر
 قصب [المستخدم في، راتونياء،عربات السكك الحديدية
 بكرات غير معدنية وغير آلية للخراطيم،]صنع الجدائل
 لوحات، بكرات من الخشب للغزل والحرير والحبال،المرنة
 خزانات غير معدنية وغير،)أرقام السيارات (غير معدنية
 مسامير برشام، حلقات للستائر،مبنية بالطوب أو الحجارة
،] قضبان للصور [إطارات، قضبان للستائر،غير معدنية
 أثاث، حصان النشر، بكرات للستائر،قضبان للساللم
 براغي غير،] ستائر [أثاث، أعمدة إحتكاك للقطط،مدرسي
 أغطية إحكام غير، مقابض غير معدنية للمناجل،معدنية
 قطع من الخشب لخاليا، مقاعد معدنية، مقاعد،معدنية
، صدف،) مظلالت النوافذ الداخلية (أثاث، مقاعد،النحل
 رفوف، رفوف للتخزين،]رفوف لخزانات حفظ الملفات [أثاث
 القطع الخشبية المستخدمة في ربط الحيوانات،للطابعين
،] خزانات عرض [أثاث،(أنيرة) لسحب األحمال الثقيلة
 زجاج مطلي، الفتات من الخشب أو البالستيك،خزانات طعام
 ستائر، مفارش للمغاطس قابلة للنقل،]بالفضة [مرايا
 فرشات مزودة، أرائك، أكياس نوم للتخييم،داخلية مضلعة
 ساللم غير معدنية، قضبان للساللم، قرون الوعل،بزبركات
، اعمدة هز للنباتات أو األشجار،متحركة للمسافرين
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scratching posts for cats, screens [furniture],
screws not of metal, scythe handles not of metal,
sealing caps not of metal, seats, seats of metal,
sections of wood for beehives, settees indoor
window shades [furniture], shells, shelves for
filing-cabinets [furniture], shelves for storage,
shelves for typewriters, shoulder poles [yokes],
showcases [furniture], sideboards, signboards
of wood or plastics, silvered glass [mirrors],
removable mats or covers for sinks, slatted
indoor blinds, sleeping bags for camping, sofas,
spring mattresses, stag antlers, stair rods, mobile
boarding stairs for passengers not of metal ,
stakes for plants or trees, costume stands, stands
for calculating machines, statues of wood, wax,
plaster or plastic, statuettes of wood, wax, plaster
or plastic, staves of wood, steps [ladders] not of
metal, stools, stoppers for bottles not of glass,
metal or rubber, stoppers, not of metal, straw
edgings, straw mattresses, straw plaits, stuffed
animals, table tops, tables, tables of metal, tailors’
dummies, tanks not of metal nor of masonry, taps
for casks not of metal, tea carts, tea trolleys, tent
pegs not of metal, mirror tiles, tool handles not of
metal, tortoiseshell, tortoiseshell imitation, towel
closets [furniture], fixed towel dispensers not of
metal, transport pallets not of metal, drain traps
of plastic [valves], trays not of metal, trestles
[furniture], trolleys for computers [furniture],
trolleys [furniture], troughs for mixing mortar not
of metal, typing desks, umbrella stands, funerary
urns, valves other than parts of machines not of
metal, water-pipe valves of plastic, vats not of
metal, vice benches not of metal, dinner wagons
[furniture], infant walkers, wall plugs not of
metal, wall-mounted diaper [napkin] changing
platforms, washstands [furniture], water beds not
for medical purposes, water-pipe valves of plastic,
wax figures, waxcomb for beehives, unworked
or semi-worked whalebone, wickerwork, wind
chimes [decoration], winding spools not of metal
non-mechanical for flexible hoses, window
fittings not of metal casks of wood for decanting
wine, wood ribbon, work benches, works of art,
of wood, wax, plaster or plastic, woven timber
blinds [furniture], writing desks, yellow amber.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
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، قوائم وحوامل اآلآلت الحاسبة،قوائم لعرض المالبس
 هياكل،هياكل من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك
 أضالع،صغيرة من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك
 كراسي بدون،] درج غير معدني [ساللم،براميل من الخشب
 سدادات قوارير غير زجاجية أو معدنية أو،ظهر أو مساند
 فرشات، حواف من القش، سدادات غير معدنية،مطاطية
، أغطية طاوالت، حيوانات محنطة، جدائل قش،من القش
 خزانات غير، ُدمى للخياطين، طاوالت معدنية،طاوالت
 حنفيات غير معدنية،معدنية وغير مبنية بالطوب أو الحجارة
 أوتاد غير، عربات متحركة للشاي، عربات الشاي،للبراميل
، مقابض غير معدنية لألدوات، ألواح للمرايا،معدنية للخيام
 خزائن مناشف، صدف سلحفاة مقلدة،صدف السالحف
 منصات، أوعية صرف ثابتة للمناديل غير معدنية،][أثاث
 قطع بالستيكية لحبس وتصريف مياة،غير معدنية للنقل
،] مساند [أثاث، صواني غير معدنية،]المجاري [صمامات
 عربات متحركة،]عربات متحركة ألجهزة الحاسوب [أثاث
 طاوالت لآلآلت، أحواض غير معدنية لخلط طين البناء،][أثاث
 صمامات، جرار حفظ رماد الموتى، قواعد للمظالت،الطابعة
 صمامات من البالستيك،غير معدنية بخالف أجزاء اآلآلت
 مناضد غير معدنية، أحواض غير معدنية،لمواسير الماء
 خوابير جدارية، مشايات أطفال،] عربات طعام [أثاث،للمالزم
، مناضد تغيير الحفاضات المثبتة على الجدران،غير معدنية
 صمامات، ِّأسرة مائية ليست لغايات طبية،حماالت المغاسل
، أشكال مصنوعة من شمع،من البالستيك لمواسير البناء
 عظم حوت غير مشغول أو،أقراص شمع لخاليا النحل
،] أجراس الزينة [للديكور، أشغال من القش،شبه مشغول
 لوازم،بكرات لف غير معدنية وغير آلية لألنابيب المرنة
، براميل من الخشب لتصفية الخمر،غير معدنية للنوافذ
 أشغال فنية من الخشب، مناضد العمل،أشرطة من الخشب
 ستائر خشبية محبوكة،أو الشمع أو الجبس أو البالستيك
.  كهرمان أصفر، طاوالت كتابة،][أثاث

. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
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 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472

)122(

Trade Mark No.: 29057
In Class: 21
Date: 18/04/2016
In Respect of: Abrasive pads for kitchen purposes;
Abrasive sponges for scrubbing the skin,Aerosol
dispensers not for medical purposes, Indoor
Aquaria, Aquarium hoods, Electric devices
for Attracting and killing insects, non-electric
autoclaves [pressure cookers], portable baby baths,
Basins [bowls], Basins [receptacles], Baskets
for domestic use, Basting spoons for kitchen use,
portable baby Baths, Carpet Beaters not being
machines, non-electric beaters, Beer mugs, Heat
insulated containers for Beverages, Dust Bins,
Bird baths , Birdcages, non-electric blenders for
household purposes, Ironing Boards, Boot jacks,
Boot trees , [stretchers], Bottle gourds, Bottle
openers, Bottles, Refrigerating Bottles, Bowls
[basins], Glass Bowls, Boxes for sweetmeats,
Boxes of glass, Boxes of metal for dispensing paper
towels, Soap Boxes , domestic bread baskets, Bread
bins, Bread boards, Animal Bristles [brushware],
Brooms, Brush goods, Brushes , Dishwashing
Brushes , Electric Brushes except parts of machines,
Brushes for cleaning tanks and containers, Brushes
for footwear, Material for Brush-making , Buckets,
Buckskin for cleaning, Perfume Burners, terra-cotta
or glass busts of china, Butter dishes,

29057 : العالمة التجارية رقم
21 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 اسفنج جلي لفرك،  لبادات جلي ألغراض المطبخ: من اجل
 احواض داخلية لتربية،  مرذاذات ليست لغايات طبية، الجلد
،  أغطية ألحواض تربية األحياء المائية، األحياء المائية
 طناجر،األجهزة الكهربائية لجذب والقضاء على الحشرات
 أحاوض استحمام محمولة لألطفال، ضغط غير كهربائية
 مالعق، سالل لالستخدام المنزلي، أواني،  أطباق عميقة،
 أحواض استحمام محمولة، خفق تستخدم في المطبخ
 خفاقات غير كهربائية،) منافض سجاد (غير الية،لالطفال
 صناديق،  اوعية عزل حراري للمشروبات، أقداح بيرة،
 خالطات غير، أقفاص طيور،  أحواض ماء للطيور،نفايات
، مالزم لخلع البوت، ألواح كوي،كهربائية لغايات المنزلية
، أوعية أو قوارير من القرع اليابس،)قوالب لألحذية(موسعات
،) أطباق عميقة(زبادي، قوارير تبريد، قوارير،فتاحات قوارير
 صناديق زجاجية،  صناديق حلويات، أطباق زجاجية عميقة
 علب صابون،  صناديق معدنية لصرف المناديل الورقية،
 شعر خشن، ألواح خبز، صناديق خبز،) سالل خبز(منزلية،
، منتجات الفراشي،  مكانس،)للحيوانات (لصنع الفراشي
 فراشي كهربائية (ماعدا،  فراشي لغسل الصحون،فراشي
 فراشي، فراشي لتنظيف الصهاريج والحاويات،)أجزاء االالت
 جلد،) دالء(سطول،  مواد لصنع الفراشي، للباس القدم
،  مباخر للطيب او العطور،للتنظيف
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Butter-dish covers, Buttonhooks, Cabarets [trays],
Cages for household pets, Cake molds [moulds],
Candelabra [candlesticks], Candle extinguishers,
Candle rings, Candlesticks, Candy boxes, Carboys,
Carpet beaters [hand instruments], Carpet sweepers,
Comb Cases, Cauldrons, Ceramics for household
purposes, Chamber pots, Chamois leather for
cleaning, Cheese-dish covers, China ornaments,
Chopsticks, Cinder sifters [household utensils],
hand-operated cleaning instruments, Rags [cloth]
for cleaning, Cleaning tow, Closures for pot lids,
Cloth for washing floors, Clothes racks for drying,
Clothes-pegs, Clothes-pins, Clothing stretchers,
Cloths for cleaning, Coasters not of paper and
other than table linen, Cocktail stirrers, non-electric
Coffee filters, hand-operated coffee grinders,
non-electric coffee percolators, Coffee services
[tableware], non-electric Coffeepots, Non-electric
portable Coldboxes, Comb cases, Combs, Electric
Combs, Combs for animals, Large-toothed Combs
for the hair, Confectioners’ decorating bags [pastry
bags], Containers for household or kitchen use,
Cookery molds [moulds], Cookie [biscuit] cutters,
Cookie jars, Cooking pot sets, Cooking pots,
Cooking skewers of metal, non-electric cooking
utensils, Coolers [ice pails], Non-electric portable
Coolers (Am.), Food Cooling devices containing
heat exchange fluids for household purposes,
Corkscrews, Tea Cosies, Cosmetic utensils, Cotton
waste for cleaning, Covers for dishes, Covers not
of paper for flower pots, Crockery, Cruet stands
for oil and vinegar, Cruets, Crumb trays, Crystal
[glassware], Cups, Egg Cups , Fruit Cups, Cups of
paper or plastic ,Currycombs, Cutting boards for
the kitchen, Decanters, non-electric deep fryers,
Demijohns, Deodorising apparatus for personal
use, Dish covers, Dishes, Butter Dishes, Dishes for
soap, Dishwashing brushes, Soap Dispensers, Metal
boxes for Dispensing paper towels, Disposable table
plates, non-electric domestic grinders, Drinking
flasks for travellers, Drinking glasses, Drinking
straws, Drinking troughs, Drinking vessels, Drying
racks for washing, Dustbins, Furniture Dusters,
non-electric dusting apparatus, Dusting cloths
[rags], Earthenware, Egg cups , Enamelled glass,
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 صحون،هياكل نصفية من الخزف الصيني اوالفخار او الزجاج
، صواني،  كالبات ترزيرية،  أغطية لصحون الزبدة،للزبدة
، شمعدانات، قوالب كيك، أقفاص للحيوانات المنزلية
 صناديق سكاكر،  شمعدانات، حلقات شموع،طفايات شموع
 مكانس سجاد،) منافض للسجاد (ادوات يدوية،  دامجانات،
 اوعية،  خزفيات لغايات منزلية،  سخانات، علب أمشاط،
 حلى من، أغطية صحون جبنة، جلود شمواه للتنظيف،تبول
 مناخل خبث األفران (أواني،  اعواد األكل،الخزف الصيني
، خرق(قماش)للتنظيف،) أداوت تنظيف(يدوية،)منزلية
 قطع،  أدوات اغالق أغطية األوعية،قماش كتان للتنظيف
 مالقط،) مناشر مالبس(للتجفيف، قماش لغسل األرضيات
 قطع قماش للتنظيف، فاردات مالبس، مالقط غسيل،غسيل
 خالطات، صواني ليست من الورق وبخالف بياضات الموائد،
 مطاحن يدوية، مرشحات غير كهربائية للقهوة،كوكتيل
 أدوات المائدة، أباريق قهوة غير كهربائية، لقهوة، ،
 صناديق، غاليات قهوة غير كهربائية، لتقديم القهوة
،  أمشاط،  علب لالمشاط، تبريد محمولة غير كهربائية
 أمشاط شعر ذات، أمشاط للحيوانات، امشاط كهربائية
) اكياس تزيين الحلويات (اكياس معجنات، اسنان كبيرة
، قوالب للطهي، حاويات لالستعمال المنزلي أو المطبخ،
 أوعية الكعك، )أدوات قطع الكعك المحلى(البسكويت
، أوعية طهي، أطقم اوعية الطهي،)المحلى(البسكويت
 مبردات، أواني طهي غير كهربائية،أسياخ شي معدنية
 أجهزة لتبريد األطعمة تحتوي، مبردات محمولة،)(دالء الثلج
 فتاحات سدادات،على موائع تبادل حراري للغايات المنزلية
ّ
 أوعية،  األغطية المبطنة لحفظ حرارة أباريق الشاي،الفلين
 أغطية، نفاية قطن التنظيف،لحفظ وحمل ادوات التجميل
 واني، أغطية غير مصنوعة من الورق ألوعية الزهور،للصحون
، صواني الفتات،  قوارير، قواعد لقوارير الخل والزيت،فخارية
، أكواب للفواكه، أكواب البيض، كؤوس،)بلور(أواني زجاجية
 الواح، امشاط لشعر الفرس،اكواب من الورق او البالستيك
 قوارير زجاجية،  مقالي مجوفة، انية للشرب، تقطيع للمطبخ
 أجهزة ازالة الروئح الكريهة لالستخدام، ذات أحجام كبيرة
 صحون، صحون زبدة،  اطباق،  اغطية اطباق،الشخصي
 اوعية لنفث أو ضخ،  فراشي لغسل الصحون، للصابون
 أطباق، صناديق معدنية لصرف المناديل الورقية، الصابون
 مطاحن منزلية غير كهربائية،مائدة لالستعمال مرة واحدة
، مصاصات الشرب، كؤوس شرب، قوارير شرب للمسافرين،
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Enamelled glass, Epergnes, Eyebrow brushes,
Buckets made of woven Fabrics, Feather-dusters,
non-electric heaters for Feeding bottles, Feeding
troughs, Fiberglass other than for insulation or
textile use, Fiberglass thread not for textile use,
Fibreglass other than for insulation or textile use,
Fibreglass thread not for textile use, Figurines
[statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware or
glass, Flasks, Drinking Flasks for travellers, Flatiron stands, Floss for dental purposes, Flower pots,
Flower-pot covers not of paper, Fly catchers [traps
or whisks], Fly swatters, Food cooling devices
containing heat exchange fluids for household
purposes, Brushes for Footwear, Fruit cups, nonelectric fruit presses for household purposes, Frying
pans, Funnels, Furniture dusters, Fused silica [semiworked product] other than for building, Garbage
cans, Gardening gloves, Garlic presses [kitchen
utensils], Glass bowls, Glass bulbs [receptacles],
Glass caps, Glass flasks [containers], Glass for
vehicle windows [semi-finished product], Glass
incorporating fine electrical conductors, Glass jars
[carboys], Opal Glass, Glass [receptacles], Glass
stoppers, unworked or semi-worked glass except
building glass, Glass vials [receptacles], Glass
wool other than for insulation, Painted Glassware,
Glove stretchers, Gloves for household purposes,
Gardening Gloves, Polishing Gloves, Gluepots, Goblets, Bottle Gourds, Graters [household
utensils], Griddles [cooking utensils], Gridiron
supports, Grill supports, Grills [cooking utensils],
Hair for brushes, non-electric heaters for feeding
bottles, Heat-insulated containers, Holders for
flowers and plants [flower arranging], Toilet paper
Holders, Drinking Horns, Horse brushes, not
electrically heated hot pots, Ice buckets, Ice cube
molds [moulds], Ice pails, Indoor aquaria, Indoor
terrariums [plant cultivation], Indoor terrariums
[vivariums], Insect traps, Electric devices for
attracting and killing Insects, Insulating flasks,
shaped ironing board covers, Ironing boards,
Isothermic bags, Boot Jacks , Glass Jars [carboys],
Jugs, non-electric kettles , Kitchen containers, nonelectric kitchen mixers, Kitchen utensils, Knife rests
for the table, Lamp-glass brushes, Lazy susans,
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، مناشر تجفيف الغسيل، أوعية شرب،أحواض شرب
 أجهزة غير كهربائية، منافض غبار األثاث،صناديق نفايات
 اواني،) قطع قماش لمسح الغبار (مماسح،لنفض الغبار
،  اوعية مركبة، زجاج مطلي بالمينا،  أكواب للبيض،خزفية
 منافض، دالء مصنوعة من قماش منسوج،فراشي للحواجب
، سخانات غير كهربائية لرضاعات األطفال،غبار من الريش
، ألياف زجاجية بخالف المستخدمة للعزل او النسيج، معالف
 الياف، خيوط ألياف زجاجية ليست لالستعمال في النسيج
 خيوط الياف،زجاجية بخالف المستخدمة للعزل او النسيج
 تماثيل صغيرة، زجاجية ليست لالستخدام في النسيج
 قوارير، قوارير،  لزجاج، من الخزف الصيني او الفخار او
،  خيوط لألسنان، قوائم لحمل المكاوي،شرب للمسافرين
، اغطية غير مصنوعة من الورق ألوعية الزهور،اوعية زهور
 أجهزة لتبريد األطعمة تحتوي، مضارب ذباب،مصائد ذباب
 فراشي للباس،على موائع تبادل حراري للغايات المنزلية
 عصارات فواكة غير كهربائية للغايات، اكواب فواكه،القدم
 منافض غبار األثاث، مصافي مخروطة الشكل، مقالي،المنزلية
 سيليكا زجاجية(بضائع شبه مشغولة) بخالف المستخدمة،
 مكابس، قفافيز العمال الحدائق،  صناديق نفايات،للبناء
،  أغطية، أواني زجاج،  زبديات زجاجية،)ثوم(أواني مطبخ
 زجاج لنوافذ المركبات (منتج شبه،)قوارير زجاجية (أوعية
،  زجاج يحتوي على موصالت كهربائية دقيقة،)جاهز
 سدادات،) قوارير زجاجية (اواني، زجاج بالغ النقاء،دامجانات
 زجاج غير مشغول او شبه مشغول (باستثناء،زجاجية
 صوف زجاجي،) قوارير زجاجية (أواني،)زجاج المباني
 موسعات، أواني زجاجية مطلية،بخالف المستخدم للعزل
، قفافيز ألعمال الحدائق،  قفافيز لغايات منزلية،للقفافيز
، قوارير من القرع اليابس، أقداح،  أوعية غراء، قفافيز لتلميع
 مناصب،) صواني شوي(أواني طبخ،)مباشر (أواني منزلية
 شعر،) شوايات(أواني طبخ، مناصب للشوايات،للشوايات
 أوعية، مسخنات غير كهربائية لرضاعة االطفال،للفراشي
 حامالت،) حامالت النباتات(تنسيق زهور،معزولة حراريا
 أباريق ساخنة (غير، فراشي خيول، قرون شرب،ورق تواليت
، دالء ثلج، قوالب مكعبات ثلج، دالء ثلج،)مسخنة كهربائيا
 مربى داخلى لألحياء،أحواض داخلية لتربية األحياء المائية
 مصائد، مربى داخلي لألحياء البرية،)البرية(لرعاية النباتات
، األجهزة الكهربائية لجذب والقضاء على الحشرات،حشرات
،  ألواح كي،  أغطية ألواح كي مشكلة،قوارير عزل
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Polishing Leather, Liqueur sets, Litter boxes [trays]
for pets, Lunch boxes, Majolica, Make-up removing
appliances, Mangers for animals, Menu card
holders, Mess-tins, hand-operated mills for domestic
purposes, manual mixers [cocktail shakers], nonelectric Mixing machines for household purposes,
Mixing spoons [kitchen utensils] , Ice cube
Molds, Molds [kitchen utensils], Mop wringers,
Mops, Mosaics of glass not for building, Ice cube
Moulds, Moulds [kitchen utensils], Mouse traps,
Mugs, Nail brushes, Napkin holders, Napkin rings,
artificial nest eggs, hand-operated noodle machines
, Nozzles for sprinkler hose, Nozzles for watering
cans, Oil cruets, Opal glass, Opaline glass, Pads for
cleaning, Pails, Frying Pans, Paper plates, Pastry
cutters, hand-operated pepper mills, Pepper pots,
non-electric Coffee Percolators, Perfume burners,
Perfume sprayers, Perfume vaporizers, Cages
for household Pets, Litter boxes [trays] for Pets,
Fitted Picnic baskets including dishes, Pie servers,
Pig bristles, Piggy banks, Cooking Pins of metal,
Pipettes [wine-tasters], Pitchers, Plate glass [raw
material], Paper Plates, Plates to prevent milk
boiling over, Plungers for clearing blocked drains,
non-electric polishing apparatus and machines for
household purposes, Polishing gloves, Polishing
leather, Polishing materials for making shiny except
preparations paper and stone, Porcelain ware, Pot
lids, Pots, Flower Pots, Pottery, Poultry rings,
Powder compacts, Powder puffs, Powdered glass
for decoration, Garlic Presses [kitchen utensils],
Trouser Presses, non-electric pressure cookers
[autoclaves], Rags for cleaning, Rails and rings
for towels, Rat traps, Refrigerating bottles, Refuse
bins, Rings for birds, Rails and Rings for towels,
domestic rolling pins, Roses for watering cans,
Salad bowls, Salt cellars, Salt shakers, Saucepan
scourers of metal, Earthenware Saucepans, Saucers,
Scoops [tableware], Scouring pads, Scrubbing
brushes, Services [dishes], Shakers, Shaving brush
stands, Shaving brushes, Shoe brushes, Shoe
horns, Shoe trees [stretchers], Sieves [household
utensils], Sifters [household utensils], Signboards
of porcelain or glass, Fused Silica [semi-worked
product] other than for building,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

، أداة تثبيت البوت أثناء الخلع،أكياس ثابتة درجة الحرارة
، غاليات غير كهربائية، أباريق،)أوعية زجاجية (دمجانات
،  أواني مطبخ، خالطات مطبخ غير كهربائية، أوعية مطبخ
 صواني، فراشي زجاج المصابيح، قواعد لسكاكين المائدة
 صناديق، أطقم مشروبات، جلود مدبوغة للتلميع، دوارة
 صناديق للوجبات الخفيفة، قش(أحواض) للحيوانات األليفة
 معالف، أدوات إزالة الماكياج، أواني من الخزف األيطالي،
،  علب طعام، حامالت بطاقات قوائم الطعام،للحيوانات
 خالطات يدوية (خالطات، مطاحن يدوية لغايات منزلية
 مالعق،  االت خلط غير كهربائية للغايات المنزلية،)كوكتيل
،) قوالب(أواني مطبخ،خلط( أواني مطبخ) قوالب مكعبات الثلج
 قوالب مكعبات، فسيفساء زجاجية ليست للبناء،مماسح
 فراشي، أقداح، مصائد فئران،) قوالب(اواني مطبخ،الثلج
 بيض أعشاش، حلقات مناديل، حامالت مناديل، أظافر
 فوهات خراطيم،  أالت يدوية لترقيق العجين،صناعي
 اواني من، قوارير الزيت، فوهات ألوعية رش المياه،مياه
، لبادات للتنظيف،  أواني زجاجية أو بالينية،الزجاج النقي
 مطاحن فلفل، قطاعات للمعجنات، أطباق ورقية، مقالي،دالء
 محارق،  أباريق قهوة غير كهربائية، أوعية فلفل، يدوية
 أقفاص للحيوانات،  بخاخات،  بخاخات عطور،عطور أو طيب
 سالل،  صناديق قش ( أحواض)للحيوانات االليفة،المنزلية
 شعر،  صواني فطائر،مجهزة للنزهات بما فيها الصحون
 أنابيب،  أسياخ شي معدنية، خشن مصنوع من شعر الخنزير
 صحون من،) ألواح زجاج (مادة خام، أباريق،)مص(أدوات تذوق
 اجهزة واالت تلميع غير، اطباق للحد من فوران الحليب،الورق
 جلود مدبوغة، قفافيز للتلميع، كهربائية للغايات المنزلية
 مواد تلميع العطاء لمعان ما عدا المستحضرات،للتلميع
، أوعية، اغطية لالوعية، أواني خزف صيني،والورق والحجر
 علب مساحيق،  أطواق دواجن، اواني فخارية،أوعية زهور
 برادة الزجاج المستخدمة، قطن ذر مساحيق التجميل،تجميل
 مكاوي او،) مكابس ثوم( أواني مطبخ، في األعمال الفنية
 مماسح،  طناجر ضغط غير كهربائية،مكابس بنطلونات
، مصائد فئران، قضبان وحلقات لتعليق المناشف،للتنظيف
 قضبان وحلقات، اطواق طيور، صناديق نفايات،قوارير تبريد
 فوهات ألوعية،  اسطوانات فرد العجين المنزلية،للمناشف
 سلك، مالحات، أوعية ملح، اواني عميقة للسلطة،رش المياه
 مغارف، صحون فناجين،  قدور خزفية،جلي معدني للقدور
،)كبيرة لسكب الطعام(ادوات مائدة
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Polishing Leather, Liqueur sets, Litter boxes [trays]
for pets, Lunch boxes, Majolica, Make-up removing
appliances, Mangers for animals, Menu card
holders, Mess-tins, hand-operated mills for domestic
purposes, manual mixers [cocktail shakers], nonelectric Mixing machines for household purposes,
Mixing spoons [kitchen utensils] , Ice cube
Molds, Molds [kitchen utensils], Mop wringers,
Mops, Mosaics of glass not for building, Ice cube
Moulds, Moulds [kitchen utensils], Mouse traps,
Mugs, Nail brushes, Napkin holders, Napkin rings,
artificial nest eggs, hand-operated noodle machines
, Nozzles for sprinkler hose, Nozzles for watering
cans, Oil cruets, Opal glass, Opaline glass, Pads for
cleaning, Pails, Frying Pans, Paper plates, Pastry
cutters, hand-operated pepper mills, Pepper pots,
non-electric Coffee Percolators, Perfume burners,
Perfume sprayers, Perfume vaporizers, Cages
for household Pets, Litter boxes [trays] for Pets,
Fitted Picnic baskets including dishes, Pie servers,
Pig bristles, Piggy banks, Cooking Pins of metal,
Pipettes [wine-tasters], Pitchers, Plate glass [raw
material], Paper Plates, Plates to prevent milk
boiling over, Plungers for clearing blocked drains,
non-electric polishing apparatus and machines for
household purposes, Polishing gloves, Polishing
leather, Polishing materials for making shiny except
preparations paper and stone, Porcelain ware, Pot
lids, Pots, Flower Pots, Pottery, Poultry rings,
Powder compacts, Powder puffs, Powdered glass
for decoration, Garlic Presses [kitchen utensils],
Trouser Presses, non-electric pressure cookers
[autoclaves], Rags for cleaning, Rails and rings
for towels, Rat traps, Refrigerating bottles, Refuse
bins, Rings for birds, Rails and Rings for towels,
domestic rolling pins, Roses for watering cans,
Salad bowls, Salt cellars, Salt shakers, Saucepan
scourers of metal, Earthenware Saucepans, Saucers,
Scoops [tableware], Scouring pads, Scrubbing
brushes, Services [dishes], Shakers, Shaving brush
stands, Shaving brushes, Shoe brushes, Shoe
horns, Shoe trees [stretchers], Sieves [household
utensils], Sifters [household utensils], Signboards
of porcelain or glass, Fused Silica [semi-worked
product] other than for building,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 قواعد لفراشي، خالطات، أطباق، فراشي تنظيف،لبادات جلي
، لبيسات أحذية، فراشي لالحذية،  فراشي حالقة، الحالقة
 مناخل كبيرة للحبوب (أدوات،)قوالب لألحذية(موسعات
 الفتات من الخزف الصيني،) مناخل ( ادوات منزلية،)منزلية
 سيليكا زجاجية (منتج شبه مشغول) بخالف،او الزجاج
 اسفنجات، أنابيب ماصة للمياه الغازية،المستخدمة للبناء
 أجهزة امتصاص، جلود شمواه للتنظيف،كشط لفرك الجلد
،  أوعية ضخ للصابون،  علب صابون، الدخان لغايات منزلية
 مالعق تحريك الطعام أثناء، زبديات حساء،حامالت صابون
 اسفنج، حامالت اسفنج، أطقم بهارات،)الطبخ ( أواني مطبخ
، صنابير، مالعق تحريك تستخدم في المطبخ،لغايات منزلية
، أدوات رش، مرشات لسقاية الزهور والنباتات،مرشات
 تماثيل من الخزف،  مساند لفراشي الحالقة،مناصب كوي
 تماثيل صغيرة من الخزف، الصيني او الفخار او الزجاج
 قدور، سلك جلي للتنظيف،الصيني او الفخار او الزجاج
،  مصافي لغايات منزلية، مصافي،  سدادات زجاجية، طهي
 محاقن لسقاية، سكريات، فاردات للقفافيز،فاردات للمالبس
 أطباق مائدة تستخدم مرة، أطباق مائدة،الزهوروالنباتات
،) أداوت مائدة (بخالف السكاكين والشوك والمالعق،واحدة
 فراشي،) أحاوض (مربى داخلي لالحياء المائية،أباريق
 كرات لحفظ، مغارف قطع الحلوى،قطرية طويلة المقبض
، مصافي الشاي، أوعية سكب الشاي، علب الشاي،الشاي
 مربى،) مستنبت داخلي(لرعاية النباتات،أباريق الشاي
 مكاوي، أوعية معزولة حراريا لالطعمة،داخلي لالحياء البرية
، حقائب تواليت، فراشي تواليت،او مكابس الربطة العنق
 اسفنج، حامالت ورق التواليت، ادوات صرف ورق التواليت
 فراشي اسنان، فراشي أسنان، اواني تواليت،تواليت
 عيدان تنظيف، حامالت عيدان تنظيف األسنان، كهربائية
 مصائد، حامالت مناشف من معادن نفيسة،األسنان
 صواني لغايات،  صناديق نفايات، مصائد فئران،حشرات
 صواني قش، صواني من الورق لغايات منزلية، منزلية
،) مناصب ثالثية القوائم (أواني مائدة،للحيوانات األليفة
 قوارير، اواني لغايات منزلية،  جرار،مكاوي او مكابس بناطيل
 صحون للخضروات،  مزهريات، علب تجميل مجهزة، خوائية
 أوعية معدنية لصنع المثلجات والمشروبات المثلجة،
،  الياف من زجاج السيلكا غير المستخدمة في النسيج،
 قماش، ألواح غسيل،محمصات غير كهربائية لكعكة الوفل
،  أحواض غسيل، لغسل األرضيات

106
Siphons for carbonated water, Abrasive sponges
for scrubbing the Skin, Skins of chamois for
cleaning, Smoke absorbers for household purposes,
Soap boxes, Soap dispensers, Soap holders, Soup
bowls, Spatulas [kitchen utensils], Spice sets,
Sponge holders, Sponges for household purposes,
Basting Spoons for kitchen use, Spouts, Sprinklers,
Sprinklers for watering flowers and plants,
Sprinkling devices, Flat-iron Stands, Stands for
shaving brushes, Statues of porcelain, earthenware,
ceramic or glass, Statuettes of porcelain, ceramic,
earthenware or glass, Steel wool for cleaning,
Stew-pans, Glass Stoppers, Strainers, Strainers for
household purposes, Straws for drinking, Stretchers
for clothing, Glove Stretchers, Sugar bowls,
Syringes for watering flowers and plants, Table
plates, Disposable Table plates , Tableware other than
knives, forks and spoons, Tankards, Tanks [indoor
aquaria], long handled tar-brushes, Tart scoops, Tea
balls, Tea caddies, Tea cosies, Tea infusers, Tea
services [tableware], Tea strainers, Teapots, Indoor
Terrariums [plant cultivation], Indoor Terrariums
[vivariums], Thermally insulated containers for
food, Tie presses, Toilet brushes, Toilet cases,
Toilet paper dispensers, Toilet paper holders, Toilet
sponges, Toilet utensils, Toothbrushes, electric
toothbrushes, Toothpick holders, Toothpicks, Towel
rails and rings, Insect Traps, Rat Traps , Trash cans,
Trays for domestic purposes, Trays for domestic
purposes of paper, Litter Trays for pets, Trivets
[table utensils], Trouser presses, Urns, Utensils for
household purposes, Vacuum bottles, Fitted Vanity
cases, Vases, Vegetable dishes, Vessels of metal for
making ices and iced drinks, Vitreous silica fibers
[fibres], not for textile use, non-electric waffle
irons, Washing boards, Cloth for Washing floors,
Washtubs, Waste paper baskets, Water apparatus for
cleaning teeth and gums, Watering cans, Watering
devices, non-electric apparatus for Wax-polishing,
non-electric wax-polishing appliances for shoes,
non-electric whisks for household purposes,
Window-boxes, Wine tasters [siphons], Steel wool
for cleaning, Wool waste for cleaning, Works of art,
of porcelain, terra-cotta or glass.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
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العـدد السابع عشر

 اوعية لرش المياه،أجهزة مائية لتنظيف األسنان واللثة
، اجهزة غير كهربائية للصقل بالشمع،  ادوات سقاية،
 خفاقات غير، أدوات غير كهربائية لتلميع األحذية بالشمع
 سلك، انابيب (امتصاص) للتذوق، كهربائية لغايات منزلية
 تحف فنية من، نفايات صوفية للتنظيف،جلي للتنظيف
.الخزف الصيني او الفخار او الزجاج

. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
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Netherlands
Address for Services:

العـدد السابع عشر

 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29058
In Class: 24
Date: 18/04/2016
In Respect of: Adhesive fabric for application by
heat, Fabric impervious to gases for Aeronautical
balloons, Fabric impervious to gases for
aeronautical, Balloons, Banners, Bath linen except
clothing, Bed blankets, Bed clothes, Bed covers,
Bed covers of paper, Bed linen, Bedspreads, Billiard
cloth, Bed Blankets, Bolting cloth, Brocades,
Buckram, Bunting, Calico, Printed Calico cloth,
Canvas for tapestry or embroidery, Cheese cloth,
Chenille fabric, Cheviots [cloth], Cloth, Coasters
[table linen], Cotton fabrics, Furniture Coverings
of textile, Coverings of plastic for furniture,
Coverlets [bedspreads], Fitted toilet lid covers
of fabric, Covers for cushions, Covers [loose] for
furniture, Crepe [fabric], Crepon, Curtain holders
of textile material, Curtains of textile or plastic,
Covers for Cushions, Damask, Diapered linen,
Dimity, Door curtains, Drugget, Eiderdowns
[down coverlets], elastic woven material, Traced
cloth for Embroidery, Esparto fabric, Fabric,
Fabric for footwear, Fabric impervious to gases for
aeronautical balloons, Fabric of imitation animal
skins, Fabrics for textile use, Face towels of textile,
Felt, Fiberglass fabrics for textile use, Fibreglass
fabrics for textile use, Filtering materials of textile,
Fitted toilet lid covers of fabric, Flags not of paper
Flannel [fabric], Sanitary Flannel,

29058 : العالمة التجارية رقم
24 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 أنسجة مانعة لنفاذ، أنسجة الصقة بالحرارة: من اجل
 رايات، أنسجة مانعة نفاذ غازات المناطيد، الغازات للمناطيد
، لوازم األسرة، بطانيات لألسرة،) بياضات حمام(عدا المالبس،
)  بياضات (أغطية، أغطية من الورق لألسرة، أغطية لألسرة
، بطانيات لألسرة، قماش لطاوالت البلياردو، شراشف،لالسرة
، قماش لألعالم، قماش البكرم، قماش الديباج،قماش للغربلة
 كنفا للتطريز او،  أقمشة البفتة المطبوعة،قماش البفتة
، أقمشة،) شفيوت (قماش، نسيج الشنيل، شاش،الزخرفة
 أغطية من، منسوجات قطنية،)مفارش واقية (بياضات موائد
 أغطية لالسرة، أغطية من البالستيك لالثاث،النسيج لألثاث
 أغطية،) كسوة مفصلة ألغطية المراحيض(نسيج،)(شراشف
 قماش،) كريب (نسيج، أغطية (سائبة) لألثاث،للوسائد
 ستائر من النسيج، مرابط من النسيج للستائر،الكريبون
 بياضات من، قماش دمقس، أغطية للوسائد،أو البالستيك
 لحف، بسط، ستائر لألبواب، قماش البفتة الهندية،الديابر
، مادة مطاطية محبوكة،)من زغب العيدر(أغطية من الزغب
 األقمشة، أقمشة، نسيج الحلفا،قماش مخطط للتطريز
، قماش مانع لنفاذ الغازات للمناطيد الجوية،أللبسة القدم
 أقمشة لألستخدام في،قماش من جلود الحيوانات المقلدة
 أقمشة من الياف، لباد، مناشف للوجه من النسيج،النسيج
،زجاجية تستخدم في النسيج
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Fabric for Footwear, Frieze [cloth], Furniture
coverings of plastic, Furniture coverings of textile,
Loose covers for Furniture, Fustian, Gauze [cloth],
Glass cloths [towels], Gummed cloth other than for
stationery, Haircloth [sackcloth], Handkerchiefs
of textile, Hat linings of textile in the piece, Hemp
cloth, Hemp fabric, Household linen, Jersey
[fabric], Jute fabric, Knitted fabric, Labels of cloth,
Bed Linen, Linen cloth, Diapered Linen, Household
Linen , Lingerie fabric, Lining fabric for shoes, Hat
Linings of textile in the piece, Linings [textile],
Napkins for removing Make-up [cloth], Marabouts
[cloth], Textile Material, not of paper place Mats,
Mattress covers, Washing Mitts, Moleskin [fabric],
Mosquito nets, Napkins of cloth for removing
make-up, Table Napkins of textile, Net curtains,
Mosquito Nets, Non-woven textile fabrics, Oilcloth
for use as tablecloths, Pillow shams, Pillowcases,
not of paper Place mats, Plastic material [substitute
for fabrics], Printers’ blankets of textile, Quilts,
Ramie fabric, Rayon fabric, Travelling Rugs [lap
robes], Table Runners, Sanitary flannel, Serviettes
of textile, Pillow Shams, Sheets [textile], Shower
curtains of textile or plastic, Shrouds, Silk [cloth],
Silk fabrics for printing patterns, Sleeping bags
[sheeting], not of paper table linen, Table napkins of
textile, Table runners, not of paper Tablecloths, not
of paper Tablemats, Taffeta [cloth], Tapestry [wall
hangings] of textile, Tick [linen], Ticks [mattress
covers], Tissues of textile for removing make-up,
Towels of textile, Traced cloths for embroidery,
Travelling rugs [lap robes], Trellis [cloth], Tulle,
Upholstery fabrics, Velvet, Wall hangings of textile,
Washing mitts, Woollen cloth, Woollen fabric,
Zephyr [cloth].
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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 مواد،أقمشة من الياف زجاجية تستخدم في النسيج
 كسوة مفصلة الغطية المراحيض،من النسيج للترشيح
 فالنيلة، فالنيلة نسيج،) أعالم (ليست من الورق،)(نسيج
 أغطية من،) فريز (قماش،  أقمشة ألبسة القدم،صحية
 أغطية،  أغطية من النسيج لألثاث،البالستيك لالثاث
 قماش،) شاش (قماش،  نسيج الفستيان،سائبة لألثاث
 أقمشة الصقة بخالف المستخدمة،)الزجاج(مناشف
، مناديل من النسيج،) قماش من الشعر(خيش،للقرطاسية
، قماش القنب،بطانات من النسيج للقبعات تباع بالقطعة
،) جرسى (نسيج، بياضات لألستخدام المنزلي،نسيج القنب
 بياضات، رقع من القماش، أقمشة محبوكة،قماش الجوته
 بياضات، بياضات مقلمة، قماش بياضات،(أغطية) لألسرة
، أنسجة للمالبس النسائية الداخلية،لألستعمال المنزلي
 بطانات من النسيج للقبعات تباع،أنسجة لتبطين األحذية
 مناديل ألزالة مستحضرات،) بطانات (أنسجة،بالقطعة
 مفراش، مواد نسيجية،) مربوت(قماش،)التجميل(قماش
، قفافيز للغسيل، أغطية للفرش،موضعية ليست من الورق
 مناديل من القماش الزالة، ناموسيات،)فرو الخلد(نسيج
، مناديل من النسيج للموائد،مستحضرات التجميل
، أقمشة من نسيج غير محبوك، ناموسيات،ستائر شبكية
، أغطية للمخدات،قماش زيتي مستخدم كمفارش للموائد
، مفارش موضعية ليست من الورق،أكياس للمخدات
 أغطية من النسيج،)مواد بالستيكية (بدائل للمنسوجات
 أقمشة حرير أصطناعي، أقمشة من الحلفا، لحف،للطابعات
 فالنلة، أغطية للموائد،) بطانيات للسفر (أغطية متراكبة،
. أغطية مزخرفة، مانديل من النسيج للموائد،صحية

. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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العالمة التجارية رقم 29059 :
في الصنف 27 :
التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :طبقات أعشاب اصطناعية ،سجاد سيارات،
مداسات حمام ،بطائن سجاد ،سجاد ،سجاد للسيارات،
أغطية أرضيات ،ممسحات أرجل ،أغطية أرضيات ،حصر
لصاالت الرياضة البدنية ،حصر لصاالت الرياضة البدنية،
مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران ،مشمع فرش
األرضيات ،حصر أو مفارش أو مداسات ،حصر من حبال
محبوكة لمنحدرات التزلج ،حصر غير انزالقية ،حصر من
القصب ،بسط ،حصر من حبال محبوكة لمنحدرات التزلج،
مطرزات غير نسيجية {تعلق على الجدران} ،ورق الجدران
القماشي ،طبقات أعشاب اصطناعية ،أغطية أرضيات من
الفينيل ،مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران ،ورق
جدران.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.
العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Trade Mark No.: 29059
In Class: 27
Date: 18/04/2016
In Respect of: Artificial turf, Automobile carpets,
Bath mats, Carpet underlay, Carpets, Carpets for
automobiles, Floor Coverings, Door mats, Floor
coverings, Gymnasium mats, Gymnastic mats, Wall
Hangings not of textile, Linoleum, Mats, Mats of
woven rope for ski slopes, Non-slip mats, Reed
mats, Rugs, Mats of woven rope for Ski slopes,
Tapestry [wall hangings] not of textile, Textile
wallpaper, Artificial Turf, Vinyl floor coverings,
Wall hangings not of textile, Wallpaper.

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29060
In Class: 28
Date: 18/04/2016
In Respect of: Air pistols [toys], amusement
machines automatic and coin-operated, arcade video
game machines, archery implements, ascenders
[mountaineering equipment], backgammon games,
bags especially designed for skis and surfboards,
artificial fishing bait, play balloons, balls for games,
bar-bells, baseball gloves, bats for games, batting
gloves [accessories for games], bells for christmas
trees, weight lifting belts [sports articles], stationary
exercise bicycles , billiard balls, billiard cue tips,
billiard cues, billiard markers, billiard table
cushions, billiard tables, coin-operated billiard
tables, bingo cards, bite indicators [fishing tackle],
bite sensors [fishing tackle], bladders of balls for
games, building blocks [toys], board games, bobsleighs, body boards, body-building apparatus,
body-training apparatus, explosive bonbons
[christmas rackers], skating boots with skates
attached, bowling apparatus and machinery, bows
for archery, boxing gloves, building blocks [toys],
building games, butterfly nets, camouflage screens
[sports articles], candle holders for christmas
trees, caps for pistols [toys], bingo cards, playing
cards, chalk for billiard cues, checkerboards,
checkers [games], chess games, chessboards,
chest expanders [exercisers], chips for gambling,
christmas tree stands, christmas trees of synthetic
material, ornaments for christmas trees except
illumination articles and confectionery, clay pigeon
traps, clay pigeons [targets], climbers’ harness,
golf clubs, coin-operated billiard tables, confetti,
conjuring apparatus, cosaques [toy fireworks],
counters [discs] for games, sole coverings for skis ,

29060 : العالمة التجارية رقم
28 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
 آالت تسلية تعمل،} مسدسات هوائية {لعب: من اجل
 أدوات، آالت ألعاب الفيديو لألروقة،أوتوماتيكيًا وبالنقد
ّ  معدات التسلق،رماية
 ألعاب النرد،)(معدات تسلق الجبال
 أكياس مصممة خصيصًا للزالجات وألواح التزلج على،}{الزهر
 كرات، بالونات لعب، طعم اصطناعي لصيد السمك،الماء
 مضارب، قفازات بيسبول، رياضة رفع األثقال، قضبان،للعب
،} قفافيز مضارب البيسبول {ملحقات لأللعاب،لأللعاب
 أحزمة رفع األثقال {أدوات،أجراس زينة شجرة عيد الميال
 كرات، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية،}رياضية
 وسائل وضع، عصى بليارد، رؤوس عصى البليارد،بليارد
 طاوالت، بطائن حواف مائدة البليارد،عالمات أو سمات بليارد
 مؤشرات، بطاقات بنغو، طاوالت بليارد تعمل بالنقد،بليارد
 مجسات أكل الطعم{عدة،}أكل الطعم {عدة صيد السمك
 قوالب بناء، أكياس كرات هوائية للعب،}صيد السمك
 أجهزة، ألواح جسمية، عربات جليد، ألعاب لوحية،}{لعب
 سكاكر انفجارية، أجهزة تدريب األجسام،بناء األجسام
، أحذية تزلج مرتبط بها زالجات،}{مفرقعات لعيد الميالد
 قوالب، قفاقيز مالكمة، أقواس للرماية،أجهزة وآالت بولينغ
 سواتر تمويه، شبكات صيد الفراش، ألعاب بناء،}بناء {لعب
 كبسوالت، شمعدانات لشجرة عيد الميالد،}{أدوات رياضية
 طباشير،)ورق لعب (شدة،  بطاقات بنغو،}للمسدسات {لعب
 رقع، ألعاب شطرنج، لعب الداما، رقع الداما،لعصي البليارد
، رقاقات المقامرة،} موسعات صدر {أدوات تمرين،شطرنج
 أشجار عيد الميالد من مواد،قواعد شجرة عيد الميالد
 زينات لشجر عيد الميالد {ماعدا مواد االضاءة،تركيبية
، مصائد األقراص الفخارية الطائرة،}والحلويات
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creels [fishing traps], cricket bags, billiard cue
tips, billiard cues, cups for dice, darts, decoys for
hunting or fishing, detonating caps [toys], dice,
cups for dice, discuses for sports, divot repair tools
[golf accessories], dolls, dolls’ beds, dolls’ clothes,
dolls’ feeding bottles, dolls’ houses, dolls’ rooms,
dominoes, draughtboards, draughts [games], dumbbells, edges of skis, elbow guards [sports articles],
electronic targets, rollers for stationary exercise
bicycles, stationary exercise bicycles, exercisers
[expanders], explosive bonbons [christmas
crackers], fairground ride apparatus, dolls’ feeding
bottles, fencing gauntlets, fencing masks, fencing
weapons, fish hooks, fishing tackle, flippers for
swimming, floats for bathing and swimming, floats
for fishing, flying discs [toys], tables for indoor
football, hunting game calls, games, apparatus for
games, balls for games, bats for games, counters
[discs] for games, marbles for games, gaming
machines for gambling, fencing gauntlets, baseball
gloves, boxing gloves, fencing gloves, gloves
for games, golf gloves, golf bags with or without
wheels, golf clubs, golf gloves, harpoon guns
[sports articles], paintball guns [sports apparatus],
gut for fishing, gut for rackets, appliances for
gymnastics, hang gliders, climbers’ harness,
harness for sailboards, harpoon guns [sports
articles], hockey sticks, fish hooks, horseshoe
games, hunting game calls, ice skates, tables for
indoor football in-line, roller skates, jigsaw puzzles,
practical jokes [novelties], kaleidoscopes, kite reels,
kites, knee guards [sports articles], landing nets
for anglers, lines for fishing, lures for hunting or
fishing, scent lures for hunting or fishing, mah-jong,
marbles for games, marionettes, billiard markers,
fencing masks, theatrical masks, toy masks, masts
for sailboards, men’s athletic supporters [sports
articles], mobiles [toys], scale model vehicles,
butterfly nets, nets for sports, landing nets for
anglers, ninepins, novelties for parties, dances
[party favors, favours], ornaments for christmas
trees except illumination articles and confectionery,
pachinkos, protective paddings [parts of sports
suits], paintball guns [sports apparatus], paintballs
[ammunition for paintball guns] [sports apparatus],
paper party hats, paragliders, parlor games, parlour
games, percussion caps [toys], machines for
physical exercises, pilatas, caps for pistols [toys],
toy pistols,
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 مضاب، عدة متسلقي الجبال،}أقراص فخارية طائرة {أهداف
 أجهزة، نثار الورق الملون، طاوالت بليارد تعمل بالنقد،غولف
} عدادات {أقراص،} كوساكيوز {ألعاب نارية،}سحر {ألعاب
،} سالل {معدات لصيد السمك، أغطية نعال للزالجات،للعب
، عصى بليارد، رؤوس عصى البليارد،أكياس لعلبة الكريكيت
 طعوم للقنص أو، لعبة السهام،)كؤوس للعبة النرد (الزهر
،) لعبة النرد (الزهر،} كبسوالت متفجرة {لعب،لصيد السمك
 عدد، أقراص لأللعاب الرياضية،)كؤوس للعبة النرد (الزهر
 أسرة، دمى،}اصالح مالعب الغولف {ملحقات للعبة الغولف
 غرف، بيوت للدمى، رضاعات للدمى، مالبس للدمى،الدمى
 أثقال،} الداما {ألعاب، رقع الداما، ألعاب الدومينو،للدمى
 واقيات للمرافق، حواف للزالجات،}يدوية {تمارين رياضية
 مداحل للدراجات، أهداف اليكترونية،}{ادوات رياضية
 دراجات،الهوائية الثابتة الخاصة بالتمارين الرياضية
 أجهزة تمارين {موسعات،هوائية ثابتة للتمارين الرياضية
،} سكاكر انفجارية {مفرقعات نارية لعيد الميالد،}للصدر
 قفاقيز مبارزة، رضاعات للدمى،أجهزة ركوب في المعارض
، أسلحة مبارزة بالسيف، أقنعة مبارزة بالسيف،بالسيف
، زعانف للسباحة، عدة صيد السمك،صنانير صيد السمك
، طوافات لصيد السمك،طوافات االستحمام والسباحة
، ساحات للعبة كرة القدم الداخلية،]أقراص طائرة [لعب
، أجهزة األلعاب، ألعاب،أدوات تقليد صوت حيوانات الصيد
 كرات، عدادات [أقراص] للعب، مضارب للعب،كرات للعب
 قفافيز مبارزة، آالت اللعب للمقامرة،رخامية أو زجاجية للعب
 قفافيز، قفافيز مالكمة، قفافيز بيسبول،بالسيف طويلة
، قفافيز لعبة الغولف، قفافيز لأللعاب،مبارزة بالسيف
، مضارب غولف،اكياس للعبة الغولف مع او بدون عجالت
،] بنادق رماح الصيد [أدوات رياضة،قفافيز لعبة الغولف
 أمعاء، أمعاء حيوانات لصيد السمك،بنادق الكرات الملونة
 طائرات شراعية، أدوات للرياضة البدنية،حيوانات للمضارب
 عدة لأللواح، عدة متسلقي الجبال،يتعلق بها الراكب
، عصي هوكي،] بنادق رماح الصيد [أدوات رياضية،الشراعية
 ادوات تقليد، ألعاب حداوي الخيل،صنابير صيد السمك
 ساحات للعبة كرة، زالجات جليد،اصوات الحيوانات للصيد
 أحاجي، زالجات مستقيمة ذات عجالت،القدم الداخلية
،] لعبة الخدع العملية [ألعاب مبتدعة،الصور المقطوعة
، بكر خيوط للطائرات الورقية،نواظير األشكال المتغيرة
،] واقيات للركب [أدوات رياضية،طائرات ورقية
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pitch mark repair tools [golf accessories], play
balloons, playing balls, playing cards, plush
toys, poles for pole vaulting, swimming pools
[play articles], portable games with liquid crystal
displays, practical jokes [novelties], protective
paddings [parts of sports suits], punching bags,
puppets, quoits, rackets, guts for rackets, strings
for rackets, radio-controlled toy vehicles, rattles
[playthings], reels for fishing, body rehabilitation
apparatus, ring games, rocking horses, rods for
fishing,roller skates, rollers for stationary exercise
bicycles, dolls’ rooms, rosin used by athletes,
roulette wheels, sailboards, harness for sailboards,
masts for sailboards, scale model kits [toys], scale
model vehicles, scent lures for hunting or fishing,
scooters [toys], scrapers for skis, scratch cards for
playing lottery games, camouflage screens [sports
articles], seal skins [coverings for skis], shin guards
[sports articles], shuttlecocks, skateboards, ice
skates , in-line roller skates, roller skates, skating
boots with skates attached, ski bindings, skis,
bags especially designed for skis and surfboards,
edges of skis, sole coverings for skis, wax for skis,
skittles, skittles [games], sleighs [sports articles],
slides [playthings], sling shots [sports articles],
slot machines [gaming machines], artificial snow
for christmas trees, snow globes, snowboards,
snowshoes, soap bubbles [toys], sole coverings
for skis, spinning tops [toys], spring boards [sports
articles], starting blocks for sports, stationary
exercise bicycles, strings for rackets, stuffed toys,
men’s athletic supporters [sports articles], surf
boards, surf skis, surfboard leashes, bags especially
designed for skis and surfboards, swimming
belts, swimming jackets, swimming kick boards,
swimming pools [play articles], swimming webs
[flippers], swings, tables for table tennis, tables
for indoor football, tables for table tennis, fishing
tackle, targets, electronic targets, teddy bears, tennis
ball throwing apparatus, tennis nets, theatrical
masks, billiard cue tips, divot repair tools [golf
accessories], spinning tops [toys], toy masks, toy
pistols, toy vehicles, toys, toys for domestic pets,
trampolines, clay pigeon traps, twirling batons,
radio-controlled toy vehicles, scale model vehicles,
video game machines, water wings, waterskis,
wax for skis, fencing weapons, weight lifting belts
[sports articles] .
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 شراك، صنابير لصيد السمك،شباك انزال لصيادي الصنارة
 شراك ذو رائحة لصيد الحيوانات،لصيد الحيوانات او السمك
 كرات رخامية او،) المهجونغ (لعبة صينية،او السمك
، أقنعة مبارزة، عدادات بليارد، دمى متحركة،زجاجية للعب
، صواري لأللواح الشراعية، أقنعة لعب،أقنعة مسرحية
 هواتف نقالة،]دعائم رياضية للرجال [أدوات رياضية
 شباك لأللعاب، شباك صيد الفراش، مركبات صغيرة،][لعب
 لعبة القناني، شباك إنزال لصيادي الصنارة،الرياضية
 زينة،] حلي للحفالت وللرقصات [هدايا للحفالت،الخشبية
 لعبة،لشجرة عيد الميالد ما عدا مواد اإلضاءة و الحلويات
 حشوات حماية [أجزاء من المالبس،كرة الدبابيس اليابانية
 كرات،] بنادق الكرات الملونة [أجهز رياضية،]الرياضية
،]ملونة [ذخيرة لكرات البنادق الملونة] [أجهزة رياضية
 العاب، طائرات انزالقية شراعية،قبعات الحفالت الورقية
 أآلت للتمارين،] كبسوالت قدح [لعب، ألعاب منزلية،منزلية
،] كبسوالت للمسدسات [لعب، علب مفاجآت مزخرفة،البدنية
 أدوات إصالح عالمة الرمية [ملحقات للعبة،مسدسات للعب
 ألعاب،) ورق لعب (شدة، كرات لعب، بالونات لعب،]الغولف
 برك سباحة، أعمدة القفز بالزانة،مصنوعة من المخمل
ّ  األلعاب المحمولة،][أدوات للعب
المزودة بالشاشات البلورية
 حشوات،] لعب الخدع العملية [ألعاب مبتدعة،السائلة
 دمى، أكياس المالكمة،]حماية [أجزاء من المالبس الرياضية
، أمعاء حيوانات للمضارب، مضارب، حلقات رمي،متحركة
، مركبات لعب يتم التحكم بها ال سلكيا،أوتار للمضارب
 أجهزة، بكر لصيد السمك،]خشخيشات [أدوات للعب
 صنابير لصيد، أحصنة هزازة، ألعاب حلقية،تأهيل الجسم
 عجالت للدراجات الهوائية، زالجات ذات عجالت،السمك
 راتنج القلفونية يستخدم من، غرف للدمى،الثابتة للتمارين
 ألواح شراعية عدة لأللواح، عجالت مسننة،قبل الرياضيين
ّ
 أطقم النماذج المصغرة، صواري لأللواح الشراعية،الشراعية
 شراك معطر لصيد الحيوانات أو، مركبات صغيرة،)(دمى
 كاشطات،] سكوترات (دراجات تدفع بالرجل) [لعب،السمك
 حاجبات واقية، بطاقات الكشط للعب اليانصيب،للزالجات
 واقيات،] جلود الفقمة [ أغطية للزالجات،][أدوات رياضية
، ألواح تزلج، كرات الريشة،]مقدم الساق [أدوات رياضية
 زالجات ذات، زالجات مستقيمة ذات عجالت،زالجات جليد
، زالجات، أربطة تزلج، أحذية تزلج مرتبط بها زالجات،عجالت
،الحقائب المخصصة للزالجات
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وألواح ركوب األمواج ،حواف للزالجات ،أغطية نعال للزالجات،
شمع للزالجات ،لعبة القناني الخشبية ،لعبة القناني
الخشبية [العاب] ،عربات جليد [أدوات رياضية] ،زال قات
[أدوات لعب] ،عربات جليد [أدوات رياضية] ،اآلالت الشقبية
(آالت للقمار) ،ثلج اصطناعي لشجرة عيد الميالد ،كرات ثلج،
ألواح التزلج على الثلج ،أحذية الثلج ،نفاخات فقاقيع صابون،
أغطية نعال للزالجات ،فرفيرة أو نحلة [لعب] ،منصات وثب
[أدوات رياضية] ،منصات انطالق لأللعاب الرياضية ،دراجات
ّ
المحشوة،
هوائية ثابتة للتمارين ،أوتار للمضارب ،الدمى
دعامات االلعاب الرياضية للرجال [ادوات رياضية] ،الواح
ركوب االمواج ،زالجات ركوب االمواج ،مقاود الواح ركوب
االمواج ،الحقائب المخصصة للزالجات وألواح ركوب األمواج،
ّ
الطوافة ،برك
أحزمة السباحة ،سترات السباحة ،األلواح
سباحة [ادوات لعب] ،وترات [زعانف] للسباحة ،ارجوحات،
طاوالت تنس ،موائد للعبة كرة القدم الداخلية ،طاوالت
تنس ،عدة صيد السمك ،أهداف تسديد ،أهداف الكترونية،
دمى الدببة ،أجهزة رمي كرة التنس ،شبكات تنس ،أقنعة
مسرحية ،رؤوس عصي البليارد ،عدد إصالح مالعب الغولف
[ملحقات للعبة الغولف] ،فرفيرة أو نحلة [لعب] ،أقنعة
لعب ،مسدسات لعب ،مركبات لعب ،دمى ،دمى للحيوانات
األليفة المنزليةّ ،
منصات القفز في الهواء ،مصائد لألقراص
الفخارية الطائرة ،عصي دوارة ،مركبات لعب تحرك السلكيا،
مركبات صغيرة ،آالت ألعاب الفيديو ،أجنحة الطوف على
المياه ،زالجات مائية ،شمع للزالجات ،أسلحة مبارزة بالسيف،
أحزمة رفع اإلثقال [أدوات رياضية] .
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.
العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29061
In Class: 35
Date: 18/04/2016
In Respect of: The bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding
the transport thereof), 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;
advertising, business management and organization
consultancy, communication media (Presentation
of goods on --- ), for retail purposes, consultancy
(Professional business --- ), marketing, marketing
research, marketing studies, presentation of goods
on communication media, for retail purposes,
production of advertising films, Retail purposes
(Presentation of goods on communication media,
for --- ), sales promotion for others.

In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

29061 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/04/18 : التاريخ
، لمصلحة اآلخرين، خدمات تجميع: من اجل
 لتمكين،)لتشكيله من البضائع (باستثناء نقلها
الزبائن من مشاهدة وشراء هذه البضائع بالشكل
المناسب؛ يمكن تقديم هذه الخدمات ي محال
 عن طريق، متاجر البيع بالجملة،البيع بالتجزئة
كتالوجات الطلبات البريدية أو عن طريق وسائط
 من خالل، على سبيل المثال،اإلعالم اإللكترونية
المواقع اإللكترونية أو برامج التسوق عبر التلفاز؛
 تقديم االستشارات عن،خدمات الدعاية واإلعالن
 وسائل االتصاالت (عرض،ادارة و تنظيم االعمال
 خدمات، لغايات البيع بالتجزئة،)البضائع عبر
 خدمات،)تقديم االستشارات (األعمال المهنية
، دراسات التسويق، أبحاث التسويق،التسويق
 لغايات البيع،عرض البضائع عبر وسائل االتصال
 لغايات البيع، إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن،بالتجزئة
 من،)بالتجزئة (عرض البضائع عبر وسائل االتصاالت
. خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين،) أجل
. في. إنتر إيكيا سيستمز بي: بأسم
 هولندا، ديلفت1.2616  أولوف بالميسترات: العنوان
ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البيرة4472
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Trade Mark No.: 29062

العالمة التجارية رقم 29062 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 18/04/2016

التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :اإلقامة المؤقتة ،المقاهي ،المقاصف ،مطاعم
الخدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات الخفيفة.
بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.

In Respect of: Temporary accommodation, Cafés,
Cafeterias, Self-serve restaurants, Snack bars.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands

العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة
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العالمة التجارية رقم 29063 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2016/04/18 :
من اجل :مركمات حرارية ،مركمات بخارية ،مواقد اسيتيلينية،
شعالت اسيتيلينية ،مولدات اسيتيلينية ،مكيفات هواء
للمركبات ،أجهزة تكييف الهواء ،منشآت تكييف الهواء،
أجهزة تبريد الهواء ،أجهزة ازالة الروائح الكريهة من الجو،
مجففات هواء (مجففات) ،منشآت ترشيح الهواء ،أجهزة
تأين لمعالجة الهواء أو الماء ،أجهزة وماكينات تنقية الهواء،

Trade Mark No.: 29063
In Class: 11
Date: 18/04/2016
In Respect of: Heat accumulators, steam
accumulators, acetylene burners, acetylene flares,
acetylene generators, air conditioners for vehicles,
air conditioning apparatus, air conditioning
installations, air cooling apparatus, air deodorising
apparatus, air driers [dryers], air filtering
installations,
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ionization apparatus for the treatment of air or
water, air purifying apparatus and machines, air
reheaters, air sterilisers, air valves for steam heating
installations, lighting installations for air vehicles,
alcohol burners, anti-dazzle devices for automobiles
[lamp fittings], anti-glare devices for vehicles [lamp
fittings], anti-splash tap nozzles, aquarium filtration
apparatus, aquarium heaters, aquarium lights, arc
lamps, furnace ash boxes, automatic ash conveyor
installations, , ash pits for furnaces, atomic piles,
autoclaves [electric pressure cookers], automobile
lights, anti-dazzle devices for automobiles [lamp
fittings], bakers’ ovens, lava rocks for use in
barbecue grills, barbecues, bath fittings, hot air bath
fittings, bath installations, sauna bath installations,
bath linings, bath plumbing fixtures, bath tubs,
bath tubs for sitz baths, heaters for baths, spa
baths [vessels], bedwarmers, beverage cooling
apparatus, bicycle lights, bidets, electric blankets
not for medical purposes, boiler pipes [tubes] for
heating installations, boilers, other than parts of
machines, brackets for gas burners, bread baking
machines, bread toasters, bread-making machines,
burners, acetylene burners, burners for lamps,
gas burners, germicidal burners, incandescent
burners, laboratory burners, carbon for arc lamps,
electrically heated carpets, ceiling lights, central
heating radiators, clean chambers [sanitary
installations], chandeliers, chimney blowers,
chimney flues, lamp chimneys, Chinese lanterns,
electric lights for christmas trees, chromatography
apparatus for industrial purposes, clean chambers
[sanitary installations], electric coffee filters,
electric coffee machines, electric coffee percolators,
coffee roasters, coils [parts of distilling, heating or
cooling installations], gas condensers other than
parts of machines, installations for conditioning air,
refrigerating containers, cookers, cooking apparatus
and installations, cooking rings, electric cooking
utensils, coolers for furnaces, cooling appliances
and installations, cooling installations and
machines, cooling installations for liquids, cooling
installations for tobacco, cooling installations for
water, shower cubicles [enclosures (am.)], curling
lamps, electric heating cushions [pads] not for
medical purposes, cycle lights, dampers [heating],
electric deep fryers, defrosters for vehicles, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles,
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 صمامات، معقمات الهواء،أجهزة اعادة تسخين الهواء
 منشآت اضاءة،هوائية لمنشآت التسخين بالبخار
 معدات مانعة لبهر، مواقد كحولية،المركبات الجوية
 معدات مانعة لتوهج،)مصابيح السيارات (لوازم لمبات
 فوهات مانعة النتثار ماء،)مصابيح المركبات (لوازم لمبات
 أجهزة ترشيح ألحواض تربية وعرض األحياء،الحنفيات
، سخانات ألحواض تربية وعرض األحياء المائية،المائية
 علب لرماد، مصابيح قوسية،أضواء ألحواض السمك
، تجاويف لرماد األفران، منشآت آلية ناقلة للرماد،األفران
 أضواء،) أوتوكالف (طناجر ضغط كهربائية،مفاعالت نووية
 معدات مانعة لتوهج مصابيح،)للسيارات (لوازم لمبات
 حجارة بركانية تستخدم في، أفران للخبازين،السيارات
 معدات هواء ساخن، معدات للحمام، شوايات،الشوايات
 بطانات، منشآت لحمام الساونا، منشآت للحمام،للحمام
،) أحواض استحمام (بانيو، مثبتات مواسير الحمام،للحمام
 سخانات،أحواض استحمام (بانيو) لالستحمام النصفي
 دفايات، مغاطس (أوعية) للحمام بالمياه المعدنية،للحمام
، أضواء للدراجات الهوائية، أجهزة تبريد المشروبات،فراش
 مواسير، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية،شطافات
 مراجل (بخالف أجزاء،(أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
، محمصات خبز، آالت صنع الخبز، حوامل لمواقد الغاز،)اآلالت
، مواقد للمصابيح، مواقد أسيتيلينية، مواقد،آالت صنع الخبز
 مواقد، مواقد متوهجة، مواقد مبيدة للجراثيم،مواقد غازية
 سجاد يدفأ، أعمدة كربون للمصابيح القوسية،للمختبرات
، مشعات حرارية للتدفئة المركزية، أضواء السقف،كهربائيًا
، منافيخ للمدافن، ثريات،)حجرات نظيفة (تراكيب صحية
 أضواء، مصابيح صينية، مداخن للمصابيح،أنابيب للمداخن
 أجهزة استشراب لغايات،كهربائية لشجرة عيد الميالد
) مرشحات (فالتر،) حجرات نظيفة (تراكيب صحية،صناعية
، ماكينات كهربائية لصنع القهوة،كهربائية للقهوة
 ملفات، محمصات بن،راووقات (أباريق) كهربائية للقهوة
 مكثفات،)(أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد
 أوعية، منشآت لتكييف الهواء،)غازية (بخالف أجزاء اآلالت
، حلقات طهي، أجهزة ومعدات طهي، أوعية طهي،تبريد
 معدات ومنشآت، مبردات لألفران،أواني طهي كهربائية
 منشآت، منشآت تبريد للسوائل، منشآت وآالت تبريد،تبريد
 حجيرات (مقصورات) لحمام، منشآت تبريد للماء،تبريد للتبغ
، لمبات تجعيد الشعر،الدش
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apparatus for dehydrating foodstuff organic
materials, dental ovens, deodorising apparatus not
for personal use, desalination plants, , desiccating
apparatus, light diffusers, electric discharge tubes
for lighting, disinfectant apparatus, disinfectant
dispensers for toilets, disinfectant distributors
for toilets, refrigerating display cabinets [display
cases], disposable sterilization pouches, distillation
apparatus, distillation columns, diving lights, air
driers, hair driers, filters for drinking water, drip
irrigation emitters [irrigation fittings], air dryers,
hair dryers, drying apparatus, drying apparatus and
installations, drying apparatus for fodder and forage,
fuel economizers, electric appliances for making
yogurt, electric lamps, electrically heated carpets,
heating elements, evaporators, expansion tanks
for central heating installations, extractor hoods
for kitchens, fairy lights for festive decoration,
fans [air-conditioning], electric fans for personal
use, fans [parts of air-conditioning installations],
faucets for pipes (am.), feeding apparatus for
heating boilers, electric heaters for feeding bottles,
electric heating filaments, filaments for electric
lamps, magnesium filaments for lighting, electric
coffee filters, filters for air conditioning, filters
for drinking water, filters [parts of household
or industrial installations], fire bars, domestic
fireplaces, bath fittings, shaped fittings for furnaces,
shaped fittings for ovens, flare stacks for use in the
oil industry, flares, flashlights [torches], chimney
flues, flues for heating boilers, flushing apparatus,
flushing tanks, electrically heated footmuffs,
electric or non-electric footwarmers, forage drying
apparatus, portable forges, fountains, ornamental
fountains, framework of metal for ovens, freezers,
friction lighters for igniting gas, fruit roasters,
fuel economisers , fumigation apparatus not for
medical purposes, furnace ash boxes, furnace
grates, coolers for furnaces, cooling vats for
furnaces, loading apparatus for furnaces, furnaces,
other than for laboratory use, shaped fittings for
furnaces, regulating and safety accessories for
gas apparatus, gas boilers, gas burners, brackets
for gas burners, gas condensers other than parts
of machines, gas lamps, gas lighters, regulating
and safety accessories for gas pipes, gas scrubbers
[parts of gas installations], gas scrubbing apparatus,
acetylene generators, germicidal burners,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

،وسائد (كمادات) تدفئة كهربائية ليست لغايات طبية
 مقالي عميقة،) مخمدات (تدفئة،أضواء للدراجات الهوائية
 أجهزة، أجهزة ازالة الصقيع عن المركبات،كهربائية
 أجهزة ازالة،تسخين الزالة الصقيع عن زجاج المركبات
 أفران تستخدم في،الماء من المواد الغذائية العضوية
 أجهزة الزالة الوائح الكريه ليست لالستخدام،طب األسنان
 أدوات، أجهزة تجفيف، وحدات ازالة الملوحة،الشخصي
 أجهزة، أنابيب تفريغ كهربائية لالضاءة،نشر الضوء
 أدوات توزيع، أدوات توزيع المطهرات في التواليت،مطهرة
 كبائن تبريد للعرض (صناديق،المطهرات في التواليت
، أجهزة تقطير، أكياس تعقيم تستخدم مرة واحدة،)عرض
 مجففات، مجففات هواء، أضواء للغوص،أعمدة تقطير
 أجهزة الري بالتنقيط، مرشحات (فالتر) لمياه الشرب،شعر
، أجهزة تجفيف، مجففات شعر، مجففات هواء،)(معدات ري
، أجهزة لتجفيف العلف والكأل،أجهزة ومنشآت تجفيف
 مصابيح، أجهزة كهربائية لصناعة الزبادي،مقتصدات وقود
 أجهزة، عناصر تسخين،  سجاد يدفأ كهربائيًا،كهربائية
 أغطية، خزانات تمديدية لمنشآت التدفئة المركزية،تبخير
 مراوح، أضواء سحرية للتزيين في الحفالت،شفط للمطابخ
، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي،)(تكييف الهواء
، حنفيات للمواسير،)مراوح (أجزاء من منشآت تكييف الهواء
 مسخنات كهربائية،أجهزة تغذية لمراجل التسخين
 فتائل، فتائل تسخين كهربائية،لرضاعات األطفال
 مرشحات، فتائل مغنيسيوم لالضاءة،للمصابيح الكهربائية
، مرشحات (فالتر) تكييف الهواء،(فالتر) كهربائية للقهوة
 مرشحات (فالتر) (أجزاء،مرشحات (فالتر) لمياه الشرب
 مواقد نار، قضبان توهج،)من منشآت منزلية أو صناعية
 معدات، معدات مشكلة للمواقد، معدات للحمام،)(منزلية
 مداخن شعالت تستخدم في صناعة،مشكلة لألفران
 أنابيب،) مصابيح جيب كهربائية (مشاعل، شعالت،الزيت
 خزانات، أجهزة رحض، مداخن لمراجل التسخين،للمداخن
 دفايات للقدمين، دفايات كهربائية للقدمين،رحض
 أفران، أجهزة لتجفيف العلف،)(كهربائية أو غير كهربائية
 هياكل معدنية، نوافير للزينة، نوافير،)محمولة (مواقد
، قداحات تعمل باالحتكاك الشعال الغاز، مجمدات،لألفران
 أجهزة تبخير ليست، مقتصدات وقود،محمصات فواكه
، شبكات وقود األفران، صناديق رماد األفران،لغايات طبية
، أجهزة تلقيم لألفران، أحواض تبريد األفران،مبردات لألفران
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germicidal lamps for purifying air, glue-heating
appliances, furnace grates, griddles [cooking
appliances], grills [cooking appliances], hair
driers [dryers], hand drying apparatus for
washrooms, headlights for automobiles, hearths,
heat accumulators, heat exchangers not parts of
machines, heat pumps, heat regenerators, electric
heaters for feeding bottles, heaters for baths,
heaters for heating irons, heaters for vehicles,
immersion heaters, heating apparatus, electric
heating apparatus, heating apparatus for defrosting
windows of vehicles, heating apparatus for solid,
liquid or gaseous fuels, heating boilers, electric
heating cushions [pads] not for medical purposes,
heating elements, electric heating filaments, heating
installations, hot water heating installations,
heating installations [water], heating plates,
extractor hoods for kitchens, hot air apparatus, hot
air bath fittings, hot air ovens, hot plates, hot water
bottles, luminous house numbers, humidifiers for
central heating radiators, hydrants, hydromassage
bath apparatus, ice boxes, ice chests, ice machines
and apparatus, immersion heaters, incandescent
burners, incinerators, ionization apparatus for
the treatment of air or water, electric kettles,
kiln furniture [supports], kilns, kitchen ranges
[ovens], laboratory burners, laboratory lamps,
lamp casings, lamp chimneys, lamp glasses, lamp
globes, lamp mantles, lamp reflectors, lamp shades,
lamps, burners for lamps, electric lamps, lamps
for directional signals of automobiles, globes for
lamps, lampshade holders, lanterns for lighting,
electric laundry dryers, laundry room boilers, lava
rocks for use in barbecue grills, level controlling
valves in tanks, light bulbs, electric light bulbs,
light bulbs for directional signals for vehicles,
light diffusers, light-emitting diodes [led] lighting
apparatus, lighters, gas lighters, lighting apparatus
and installations, lighting apparatus for vehicles,
lighting installations for air vehicles, diving
lights, electric lights for christmas trees, lights for
automobiles, lights for vehicles, loading apparatus
for furnaces, luminous house numbers, luminous
tubes for lighting, magnesium filaments for
lighting, malt roasters, microwave ovens [cooking
apparatus], microwave ovens for industrial
purposes, milk cooling installations, miners’ lamps,
mixer taps for water pipes, anti-splash tap nozzles,
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، معدات مشكلة لألفران،أفران بخالف المستخدمة للتجارب
، مواقد غاز، مراجل غاز،لوازم تنظيم وسالمة أنابيب الغاز
،) مكثفات غاز (بخالف أجزاء اآلالت،مساند لمواقد الغاز
، لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز، قداحات غاز،مصابيح غاز
 أجهزة،)أجهزة غسل الغاز (أجزاء من منشآت االنارة بالغاز
، مواقد مبيدة للجراثيم، مولدات أسيتيلينية،غسل الغاز
 أدوات تسخين،مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء
،) صواني شوي (أدوات طهي، مصبعات األفران،الغراء
 أجهزة،) مجففات شعر (مجففات،)شوايات (أدوات طهي
، أضواء أمامية للسيارات،لتجفيف اليدين عند المغاسل
 مبادالت حرارية (ليست أجزاء، مركمات حرارية،مدافئ
 مسخنات، أجهزة اعادة توليد الحرارة، مضخات حرارة،)آالت
 سخانات، سخانات للحمامات،كهربائية لرضاعات األطفال
، سخانات مغمورة، دفايات للمركبات،لتسخين المكاوي
 أجهزة تسخين، أجهزة تسخين كهربائية،أجهزة تسخين
 أجهزة لتسخين الوقود الصلب،الزالة الصقيع عن السيارات
) وسائد (كمادات، مراجل تسخين،أو السائل أو الغازي
، عناصر تسخين،تدفئة كهربائية ليست لغايات طبية
 معدات تدفئة، منشآت تدفئة،فتائل تسخين كهربائية
 أغطية، ألواح تسخين،) معدات تسخين (ماء،بالماء الساخن
 لوازم تزويد، أجهزة تدار بالهواء الساخن،شفط للمطابخ
، ألواح تسخين، أفران الهواء الساخن،الحمام بالهواء الساخن
 أجهزة ترطيب، أرقام مضيئة للمنازل،قوارير الماء الساخن
، حنفيات رئيسية للمطافئ،لمشعات التدفئة المركزية
،  ثالجات، ثالجات،أجهزة الحمامات للتدليك بالماء الساخن
، مواقد متوهجة، سخانات مغمورة،آالت وأجهزة لصنع الثلج
، غاليات كهربائية، أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو الماء،مباخر
 مواقد، مواقد (أفران) المطبخ، أفران،لوازم (مساند) لألفران
 زجاجات، أغطية للمصابيح، لمبات المختبرات،للمختبرات
، زجاجات كروية للمصابيح، زجاجات مصابيح،مصابيح
، مظالت مصابيح، عاكسات ضوء للمصابيح،شنابر للمصابيح
 مصابيح، مصابيح كهربائية، مواقد للمصابيح،مصابيح
 حامالت، زجاجات كروية للمصابيح،الشارات توجيه المركبات
 مجففات كهربائية، فوانيس لالضاءة،مظالت المصابيح
 حجارة بركانية تستخدم، مراجل لحجيرات الغسيل،للغسيل
، صمامات التحكم في مستوى الخزانات،في الشوايات
 بصيالت، بصيالت مصابيح كهربائية،بصيالت مصابيح
، أدوات نشر الضوء،لمصابيح اشارات توجه المركبات
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installations for processing nuclear fuel and
nuclear moderating material, nuclear reactors,
oil burners, oil lamps, oil-scrubbing apparatus,
ornamental fountains, oven fittings made of
fireclay, microwave ovens for industrial purposes,
ovens, other than for laboratory use, shaped
fittings for ovens, oxhydrogen burners, electric
heating pads [cushions] not for medical purposes,
pasteurisers, electric coffee percolators, petrol
burners, pipe line cocks [spigots], pipes [parts of
sanitary installations], plate warmers, hot plates,
pocket searchlights, electric pocket torches, pocket
warmers, polymerisation installations, disposable
sterilization pouches, electric pressure cookers
[autoclaves], electric pressure cooking saucepans,
pressure water tanks, processing installations for
fuel and nuclear moderating material, projector
lamps, purification installations for sewage, radiator
caps, electric radiators, radiators [heating], nuclear
reactors, refining towers for distillation, lamp
reflectors, vehicle reflectors, refrigerating apparatus
and machines, refrigerating appliances and
installations, refrigerating cabinets, refrigerating
chambers, refrigerating containers, refrigerating
display cabinets [display cases], refrigerators,
heat regenerators, regulating accessories for water
or gas apparatus and pipes, regulating and safety
accessories for gas apparatus, regulating and safety
accessories for gas pipes, regulating and safety
accessories for water apparatus, air reheaters,
roasters, coffee roasters, roasting apparatus,
roasting jacks, roasting spits, rotisseries, safety
accessories for water or gas apparatus and pipes,
safety lamps, sanitary apparatus and installations,
electric pressure cooking saucepans, sauna bath
installations, scrubbers [parts of gas installations],
searchlights, toilet seats, purification installations
for sewage, shower cubicles [enclosures (am.)],
showers, sinks, bath tubs for sitz-baths, sockets
for electric lights, water softening apparatus, solar
furnaces, solar thermal collectors [heating], spa
baths [vessels], flare stacks for use in oil refineries,
standard lamps, steam accumulators, steam boilers,
other than parts of machines, steam facial apparatus
[saunas], steam generating installations, fabric
steamers, sterilizers, stills, stoves, stoves [heating
apparatus], street lamps, structural plates for ovens,
swimming pool chlorinating apparatus,
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أجهزة اإلضاءة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (ال
 أجهزة ومنشآت، قداحات غاز،) قداحات (والعات،)أي دي
 منشآت اضاءة للمركبات، أجهزة اضاءة للمركبات،لالضاءة
، أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، أضواء للغوص،الجوية
، أجهزة تلقيم األفران، أضواء للمركبات،أضواء للسيارات
 فتائل، أنابيب مضيئة لالضاءة،أرقام مضيئة للمنازل
،) محمصات الشعير المنبت (الملت،مغنيسيوم لالضاءة
 أفران ميكروويف لغايات،)أفران ميكروويف (أجهزة طهي
 حنفيات، مصابيح مناجم، معدات تبريد الحليب،صناعية
، فوهات مانعة النتشار مياه الحنفيات،خلط لمواسير المياه
، منشآت لمعالجة الوقود النووي والواد المهدئة النووي
 أجهزة تنقية، مصابيح زيتية، مواقد زيت،مفاعالت نووية
 معدات لألفران مصنوعة من صلصال، نوافير زينة،الزيت
 األفران باستثناء، أفران ميكروويف لغايات صناعية،ناري
 معدات مشكلة،المخصصة الستخدامات المختبرات
 كمادات (وسائد) تدفئة، مواقد اكسهيدروجين،لألفران
 غاليات (أباريق) كهربائية، معقمات،ليست لغايات طبية
، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب، مواقد بنزين،للقهوة
 أطباق، دفايات أطباق،)مواسير (أجزاء من منشآت صحية
، مصابيح جيب كهربائية، أضواء جيب كاشفة،ساخنة
 أكياس تعقيم تستخدم، منشآت بلمرة،دفايات جيب
 كفت،) طناجر ضغط كهربائية (أوتوكالف،مرة واحدة
 خزانات ضغط،(أوعية ذات مقابض) ضغط كهربائية
، منشآت لمعالجة الوقود والمواد المهدئة النووية، للماء
 أغطية، منشآت لتقنية مياه المجاري،مصابيح آلالت العرض
 مشعات، مشعات حرارية كهربائية،للمشعات الحرارية
، أبراج تنقية للتقطير، مفاعالت نووية،)حرارية (للتسخين
 أجهزة وآالت، عاكسات للمركبات،عاكسات ضوء المصابيح
، حجرات تبريد، خزائن تبريد، أجهزة ومنشآت تبريد،تبريد
، ثالجات،) كبائن عرض مبردة (صناديق عرض،أوعية تبريد
 لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير،أجهزة اعادة توليد الحرارة
 لوازم تنظيم، لوازم تنظيم وأمان ألجهزة الغاز،الماء أو الغاز
، لوازم تنظيو وسالمة ألجهزة الماء،وأمان لمواسير الغاز
، محمصات بن، محمصات،أجهزة اعادة تسخين الهواء
، سياخ شوي، أدوات تدوير سياخ الشوي،أجهزة تحميص
، لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز،شوايات
 كفت (أوعية ذات، أجهزة ومنشآت صحية،مصابيح السالمة
، معدات لحمام الساونا،مقابض) ضغط كهربائية
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tanning apparatus [sun beds], taps [cocks,
spigots] [faucets (am.)] for pipes, taps [faucets],
thermostatic valves [parts of heating installations],
toasters, cooling installations for tobacco, tobacco
roasters, toilet bowls, toilet seats, portable toilets,
toilets [water-closets], torches for lighting, electric
pocket torches, electric discharge tubes for lighting,
luminous tubes for lighting, portable Turkish bath
cabinets, ultraviolet ray lamps not for medical
purposes, urinals [sanitary fixtures], level controlling
valves in tanks, thermostatic valves [parts of
heating installations], vehicle headlights, vehicle
reflectors, air conditioners for vehicles, anti-dazzle
devices for vehicles [lamp fittings], defrosters for
vehicles, heating apparatus for defrosting windows
of vehicles, lighting apparatus for vehicles,
lights for vehicles, ventilation [air-conditioning]
installations and apparatus, ventilation [airconditioning] installations for vehicles, ventilation
hoods, ventilation hoods for laboratories, electric
waffle irons, walk-in refrigerators, warming pans,
washers for water taps, wash-hand basins [parts
of sanitary installations], wash-hand bowls [parts
of sanitary installations], washing coppers, hand
drying apparatus for washrooms, water closets,
water conduits installations, water distribution
installations, water filtering apparatus, water
flushing installations, water heaters, water heaters
[apparatus], water intake apparatus, regulating
accessories for water or gas apparatus and pipes,
safety accessories for water or gas apparatus
and pipes, water purification installations, water
purifying apparatus and machines, water softening
apparatus and installations, water sterilizers,
water supply installations, automatic watering
installations, watering machines for agricultural
purposes, water-pipes for sanitary installations,
whirlpool-jet apparatus, electric appliances for
making yogurt. Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
Installations and apparatus for the treatment of
wastes and sewage; flue gas treatment systems, flue
gas desulfurization systems, nox removal systems,
garbage incinerators, parts and fittings foe all the
aforesaid goods.
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، أضواء كاشفة،)أجهزة غسل الغاز (أجزاء من منشآت الغاز
 حجيرات، منشآت لتنقية نفايات المجاري،مقاعد تواليت
، مغاسل، حمامات الدوش،(مقصورات) لحمام الدوش
 مآخذ لألضواء،أحواض استحمام (بانيو) لالستحمام النصفي
 مجمعات، أفران شمسية، أجهزة الزالة عسر الماء،الكهربائية
، مغاطس (أوعية) للمياه المعدنية،)شمسية (للتسخين
 مصابيح،مداخن شعالت تستخدم في مصافي النفط
،) مراجل بخار (بخالف أجزاء اآلالت، مركمات بخار،قياسية
، منشآت توليد البخار،)أجهزة بخار للوجه (حمام الساونا
 مواقد، مواقد، وحدات تقطير، معقمات،)مبخرات (لألقمشة
، ألواح انشائية لألفران، مصابيح للشوارع،)(أجهزة تسخين
 أجهزة دباغة (مفارش،وحدات معالجة برك السباحة بالكلور
 صمامات،) حنفيلت (صنابير، حنفيات للمواسير،)شمسية
، محمصات خبز،)ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تسخين
، أحواض تواليت، محمصات التبغ،منشآت تبريد التبغ
،) مراحيض (دورات مياه، مراحيض متنقلة،مقاعد تواليت
 أنابيب تفريغ، مصابيح جيب كهربائية،مشاعل اضاءة
 حجرات منقولة للحمام، أنابيب مضيئة،كهربائية لالضاءة
، مصابيح أشعة فوق بنفسجية ليست لغايات طبية،التركي
 صمامات للتحكم بالمستوى في،)مباول (تراكيب صحية
،) صمامات ثرموستاتية (أجزاء من منشآت تدفئة،الخزانات
 مكيفات هواء، عاكسات للمركبات،مصابيح أمامية للمركبات
،) معدات مانعة لتوهج مصابيح المركبات (لمبات،للمركبات
 أجهزة تدفئة،أجهزة ازالة الصقيع عن زجاج المركبات
، أجهزة اضاءة المركبات،الزالة الصقيع عن زجاج المركبات
،) منشآت وأجهزة تهوية (تكييف الهواء،أضواء للمركبات
، أغطية تهوية،معدات تهوية (تكييف الهواء) للمركبات
 محمصات كهربائية لكعكة،أغطية تهوية للمختبرات
) حلقات شد (جلب، دفايات لألسرة،  ثالجات ضخمة،الوفل
،) مغاسل لليدين (أجزاء من أدوات صحية،لحنفيات المياه
، أوعية غسيل،)مغاسل لليدين (أجزاء من أدوات صحية
 شبكات، دورات المياه،أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل
، شبكات ترشيح المياه، شبكات توزيع المياه،توصيل المياه
،) سخانات ماء (أجهزة،  سخانات ماء،منشآت رحض بالماء
 لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
 منشآت، لوازم سالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز، الغاز
 أجهزة ومنشآت الزالة، أجهزة وآالت لتنقية الماء،تنقية الماء
، منشآت توريد المياه، معقمات ماء،عسر الماء

العـدد السابع عشر
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منشآت ري آلية ،آالت ري ألغراض زراعية ،مواسير مياه للتراكيب
الصحية ،أجهزة لتدفق الماء الدوامي ،التجهيزات الكهربائية
لصناعة اللبن .أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهوية واإلمداد بالمياه ولألغراض
الصحية .التجهيزات واألجهزة المستخدمة لمعالجة النفايات
ومياه الصرف الصحي ،أنظمة معالجة الغازات الصاعدة
من المداخن ،أنظمة إزالة الكبريت من الغازات الصاعدة من
المداخن ،أنظمة إزالة أكسيد النيتروجين ،محارق القمامة ،قطع
ولوازم كافة البضائع المذكورة أعاله.
In the name of: Inter Ikea Systems B.V.

بأسم  :إنتر إيكيا سيستمز بي .في.

Address: Olof Palmestraat 1.2616 Delft, The
Netherlands

العنوان  :أولوف بالميسترات  1.2616ديلفت ،هولندا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

()128

Trade Mark No.: 29064

العالمة التجارية رقم 29064 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 18/04/2016

التاريخ 2016/04/18 :
من اجل  :مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل
للعناية بالبشرة ،مستحضرات التجميل لالستحمام والدش

In Respect of: Cosmetics, cosmetic skin
care preparations; cosmetic bath and shower
preparations.
In the name of: Beiersdorf AG

بأسم  :بيرسدورف أي جي
العنوان  :اوناشتراس  20253 ،48هامبورغ ،المانيا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Hamburg,

20253

48,

Address: Unnastrasse
Germany
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29065

العالمة التجارية رقم 29065 :

In Class: 34

في الصنف 34 :

Date: 18/04/2016

التاريخ 2016/04/18 :

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco
products; lighters; matches; smokers’ articles.

من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكبريت،
لوازم المدخنين.
)In the name of: British American Tobacco (Brands
بأسم  :بريتش أميريكان توباكو (براندز) لميتد
Limited

العنوان  :غلوب هاوس 4 ،تمبل بليس ،لندن دبليو سي2ار
2بي جي ،المملكة المتحدة

Address: Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, United Kingdom

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 29066 :
في الصنف 38 :

Trade Mark No.: 29066
In Class: 38

التاريخ 2016/04/18 :

Date: 18/04/2016

من اجل  :االذاعة بالراديو

In Respect of: Broadcasting (Radio

العـدد السابع عشر
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بأسم  :شركة راديو القمر للبث واالنتاج االذاعي مساهمة
خصوصية
العنوان  :أريحا شارع عمان

In the name of: Sharekat Radio Alqamar Lilbath
Walentaj Alethaee Mosahama Khososiya
Address: Areha Shar’e Aman
Address for Services: Areha Shar’e Aman

عنوان التبليغ  :أريحا شارع عمان

()131

العالمة التجارية رقم 29067 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/04/19 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛
األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج.
جميع أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة المثلجة
بأسم  :السيد بالل محمد الحموي
العنوان  :عقار رقم  ،5668الحي الشمالي ،شارع االربعين،
معضمية الشام ،ريف دمشق ،سوريا
عنوان التبليغ  :بيت لحم

Trade Mark No.: 29067
In Class: 30
Date: 19/04/2016
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
all kinds of coffee, iced coffee and cold coffee
In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi
Address: Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th
Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, Syria
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29068

29068 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: SEMOLINA

 السميد: من اجل

In the name of: sharekat alshileh al tijariyeh alsinaiyeh
Address: nabuls-almantiqa alsinaiyeh

 شركة الشله التجاريه الصناعية: بأسم
 المنطقه الصناعيه-  نابلس: العنوان

Address for Services: nabuls-almantiqa alsinaiyeh

 المنطقه الصناعيه-  نابلس: عنوان التبليغ

)133(

Trade Mark No.: 29069
In Class: 30
Date: 19/04/2016
In Respect of: FLOUR
In the name of: sharekat alshileh al tijariyeh alsinaiyeh
Address: nabuls-almantiqa alsinaiyeh

29069 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/04/19 : التاريخ
 الطحين: من اجل
 شركة الشله التجاريه الصناعية: بأسم
 المنطقه الصناعيه-  نابلس: العنوان
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Address for Services: nabuls-almantiqa alsinaiyeh
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 المنطقه الصناعيه-  نابلس: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29070

29070 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: Masonry , Painting, interior and
exterior , Paper/ hanging

 لصق،  دهان السطوح الداخلية والخارجية،  البناء: من اجل
ورق الجدران
In the name of: Sharekat East West ko Leldhanat  شركة إيست ويست كو للدهانات مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama khososiya

Address: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: العنوان

Address for Services: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29071
In Class: 29
Date: 19/04/2016
In Respect of: OIL EDIBLE OILS
In the name of: sharekat alshileh al tijariyeh alsinaiyeh

29071 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/04/19 : التاريخ
 الزيوت المعده لالكل: من اجل
 شركة الشله التجاريه الصناعية: بأسم
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 المنطقه الصناعيه-  نابلس: عنوان التبليغ

Address for Services: nabuls-almantiqa alsinaiyeh

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29072

29072 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: Masonry , Painting, interior and
exterior , Paper/ hanging

 لصق،  دهان السطوح الداخلية والخارجية،  البناء: من اجل
ورق الجدران
In the name of: Sharekat East West ko Leldhanat  شركة إيست ويست كو للدهانات مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama khososiya

Address: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: العنوان

Address for Services: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ

)137(

Trade Mark No.: 29073
In Class: 37
Date: 19/04/2016

29073 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2016/04/19 : التاريخ

127

2017/1/26

العـدد السابع عشر

In Respect of: Masonry , Painting, interior and
exterior , Paper/ hanging

 لصق،  دهان السطوح الداخلية والخارجية،  البناء: من اجل
ورق الجدران
In the name of: Sharekat East West ko Leldhanat  شركة إيست ويست كو للدهانات مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama khososiya

Address: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: العنوان

Address for Services: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29074

29074 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: Masonry , Painting, interior and
exterior , Paper/ hanging

 لصق،  دهان السطوح الداخلية والخارجية،  البناء: من اجل
ورق الجدران
In the name of: Sharekat East West ko Leldhanat  شركة إيست ويست كو للدهانات مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama khososiya

Address: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: العنوان

Address for Services: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29074
In Class: 37
Date: 19/04/2016

29074 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2016/04/19 : التاريخ
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In Respect of: Masonry , Painting, interior and
exterior , Paper/ hanging

 لصق،  دهان السطوح الداخلية والخارجية،  البناء: من اجل
ورق الجدران
In the name of: Sharekat East West ko Leldhanat  شركة إيست ويست كو للدهانات مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama khososiya

Address: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: العنوان

Address for Services: Alquds Alram Shar’e Hiteen

 القدس الرام شارع حطين: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29077

29077 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: advertising,business managmement,
business administrastion , office functions
In the name of: sameh nazeeh adel darwazeh

وادارة وتوجية وتفعيل النشاط,  الدعاية واالعالن: من اجل
المكتبي
 سامح نزيه عادل دروزه: بأسم

Address: nablus- ras alaen jawwal 0595984198
Address for Services:
0595984198

0595984192 -جوال- راس العين-  نابلس: العنوان

nablus- ras alaen jawwal

0595984192 -جوال- راس العين-  نابلس: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29078
In Class: 29

29078 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
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Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: Dates

 تمور: من اجل

In the name of: Sharikat Al Karaja lil Sina’at Al
Ghithaiya Mosahama Khososiya

 شركة القراجة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Ramallah Saffa Shar’e Ahmad Afana
Address for Services:
Ahmad Afana

العـدد السابع عشر

 رام الله صفا شارع أحمد عفانة: العنوان

Ramallah Saffa Shar’e

 رام الله صفا شارع أحمد عفانة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29079

29079 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 19/04/2016

2016/04/19 : التاريخ

In Respect of: Food and drink Cafes

 المقاهي،  التزويد بالطعام والشراب: من اجل

In the name of: suhail yousef darwish haj yassin

 سهيل يوسف درويش حاج ياسين: بأسم

Address: ramallh ain musbah
Address for Services: ramallh ain musbah

0595984192 -جوال- راس العين-  نابلس: العنوان
0595984192 -جوال- راس العين-  نابلس: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29081

29081 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 2

في الصنف 2 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: Paints,of all kinds

من اجل  :الدهانات بكافة انواعها

In the name of: sharikat rainbow colors lldihanat

بأسم  :شركة رينبو كلرز للدهانات

Address: al khalil

العنوان  :الخليل يطا /السويدان 0598246554

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :نابلس -راس العين -جوال0595984192 -
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Trade Mark No.: 29082

العالمة التجارية رقم 29082 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: thyme

من اجل  :الزعتر

In the name of: jameyet kofor laqef alnesaeyah al
khayreah

بأسم  :جمعية كفر القف النسائية الخيرية
العنوان  :كفر القف -محافظة قلقيلية بجانب مجلس كفر
القف تلفون 0599474231

Address: kofor laqef mohafathet qalqeelya bejaneb
majles kofor laqef talfon 0599474231

عنوان التبليغ  :كفر القف -محافظة قلقيلية بجانب مجلس
كفر القف تلفون 0599474231

Address for Services:
kofor laqef mohafathet
qalqeelya bejaneb majles kofor laqef talfon
0599474231

مشروطة بعدم منح حماية مطلقه على كلمة زعتر

()145

العالمة التجارية رقم 29083 :

Trade Mark No.: 29083
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In Class: 29

العـدد السابع عشر

29 : في الصنف

Date: 20/04/2016

2016/04/20 : التاريخ

In Respect of: tomato paste

 معجون البندورة: من اجل

In the name of: jameyet baqah alsharqeyah
lelkhadamat alzeraeya

 جمعية كفر القف النسائية الخيرية: بأسم

Address: jameyet baqah alsharqeyah lelkhadamat
-alshare alraeese

 محافظة قلقيلية بجانب مجلس كفر- كفر القف: العنوان
0599474231 القف تلفون

Address for Services: jameyet baqah alsharqeyah
lelkhadamat -alshare alraeese

 محافظة قلقيلية بجانب مجلس- كفر القف: عنوان التبليغ
0599474231 كفر القف تلفون

)146(

Trade Mark No.: 29084

29084 : العالمة التجارية رقم

In Class: 21

21 : في الصنف

Date: 20/04/2016

2016/04/20 : التاريخ

In Respect of: cleaning spong

 اسفنج جلي: من اجل

In the name of: bilal moh fayez jamil sharabati

 بالل محمد فايز جميل الشرباتي: بأسم

Address: hebron

 الخليل الحاووز االول: العنوان

Address for Services: hebron

 الخليل الحاووز االول: عنوان التبليغ

)147(

Trade Mark No.: 29085
In Class: 29
Date: 20/04/2016

29085 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/04/20 : التاريخ
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In Respect of: meat and milk products

 اللبنة ومنتجات الحليب: من اجل

In the name of: jameyet al aqaba al tawuyeh al
zeraeyeh
Address: mohafathet
0599474231

tobas

alaqabah

العـدد السابع عشر

 جمعية العقبةالتعاونية الزراعية: بأسم

talfon

0599474231 تلفون- محافظة طوباس العقبة: العنوان

Address for Services: mohafathet tobas alaqabah
talfon 0599474231

0599474231 تلفون- محافظة طوباس العقبة:عنوان التبليغ

)148(

Trade Mark No.: 29086

29086 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 20/04/2016

2016/04/20 : التاريخ

In Respect of: In Respect of: graps juice

 عصير العنب: من اجل

In the name of: jamyet alsanabel altawnyah

 جمعية السنابل التعاونية: بأسم

Address: jamyet al sanabel altawnyah halhol wast
albalad

 جمعية السنابل التعاونية حلحول وسط البلد: العنوان

Address for Services: jamyet al sanabel altawnyah
halhol wast albalad

 جمعية السنابل التعاونية حلحول وسط: عنوان التبليغ
البلد

)149(

Trade Mark No.: 29087

29087 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :
من اجل  :قطع ووصالت منزلية للماء والغاز
بأسم  :شركة سما لالنظمة الميكانيكية

In Respect of: WATER AND GAZ HOUSE CONNECTIONS
In the name of: sama systems for mechanical
applications
Address: hebron

العنوان  :دورا الخليل كرزا

Address for Services: hebron

عنوان التبليغ  :دورا الخليل كرزا

()150

Trade Mark No.: 29088

العالمة التجارية رقم 29088 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :
من اجل  :قطع وصالت منزلية للماء والغاز
بأسم  :شركة سما لالنظمة الميكانيكية

In Respect of: WATER AND GAZ HOUSE CONNECTIONS
In the name of: sama systems for mechanical
applications
Address: hebron

العنوان  :دورا الخليل كرزا

Address for Services: hebron

عنوان التبليغ  :دورا الخليل كرزا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()151

العالمة التجارية رقم 29089 :

Trade Mark No.: 29089

العـدد السابع عشر
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In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: Soups

من اجل  :الصابون

In the name of: jameyet beta altawenya lel tasnee
alzerae

بأسم  :جمعية بيتا التعاونية للتصنيع الزراعي
العنوان  :جمعية بيتا بجانب بلدية بيتا تلفون 0599474231

Address: baladiyet beta talfon 0599474231

عنوان التبليغ  :جمعية بيتا بجانب بلدية بيتا تلفون
0599474231

Address for Services:
0599474231

baladiyet beta talfon

()152

Trade Mark No.: 29090

العالمة التجارية رقم 29090 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: Soups

من اجل  :الصابون
بأسم  :جمعية تراثنا االصيل النسائية للمرأه

In the name of: jameyet turathona al aseel lel marah
Address: jameyet turathona al aseel

العنوان  :جمعية تراثنا االصيل
عنوان التبليغ  :جمعية تراثنا االصيل

Address for Services: jameyet turathona al aseel

()153

العالمة التجارية رقم 29091 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2016/04/20 :

Trade Mark No.: 29091
In Class: 12
Date: 20/04/2016
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العـدد السابع عشر

In Respect of: Anti-theft devices for vehicles ,
Covers (Seatƒ{) for vehicles , Hoods for vehicles
, Windscreen wipers

 أغطية لمقاعد،  أجهزة إنذار ضد سرقة المركبات: من اجل
 مساحات زجاج المركبات،  أغطية للمركبات، المركبات
االمامي
In the name of: Abed Alkreem Abed Alraheem
 عبد الكريم عبد الرحيم ناجي دراغمة: بأسم
Dragmeh

Address: Ramallah Beitonia Blqorb Mn Rawdat
Alfajr

 رام الله بيتونيا بالقرب من روضة الفجر: العنوان

Address for Services: Ramallah Beitonia Blqorb
Mn Rawdat Alfajr

 رام الله بيتونيا بالقرب من روضة الفجر: عنوان التبليغ

)154(

Trade Mark No.: 29092

29092 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 20/04/2016

2016/04/20 : التاريخ

In Respect of: FOODS AND BEVERAGES

 المأكوالت والمشروبات: من اجل

In the name of: basman abd elhafez hafez khofash
Address: nablus sharea souq althahab mahmm

 بسمان عبد الحافظ حافظ خفش: بأسم
 محالت المحطه-  شارع سوق الذهب-  نابلس: العنوان

Address for Services:

 نفسه: عنوان التبليغ

)155(

Trade Mark No.: 29093

29093 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 31

في الصنف 31 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :
من اجل  :المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات
والغالل غير الواردة في فئات اخرى ،الحيوانات الحية،
الفواكه والخضروات الطازجة ،البذور والنباتات والزهور
الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات  ،الشعير
المنبت.

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

بأسم  :شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية العادية العامة

In the name of: sharekat altayser letjart almawad
algthaya aladeah alama
Address: GENEN - SELAT ALDAHR

العنوان  :جنين – سيلة الظهر

Address for Services:

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

()156

العالمة التجارية رقم 29094 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/20 :

Trade Mark No.: 29094
In Class: 29
Date: 20/04/2016
In Respect of: Meat, fish, poultry, and, game,meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits
; and vegetables ; jellies, jams, comotes ; eggs milk
and milk products; edible oils and fats

من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة،
هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض
والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت والدهون المعدة لألكل
بأسم  :شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية العادية العامة In the name of: sharekat altayser letjart almawad
algthaya aladeah alama

العنوان  :جنين – سيلة الظهر
عنوان التبليغ  :نابلس – شارع سفيان – عمارة عنتر – الطابق
الرابع

Address: GENEN - SELAT ALDAHR
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29095

العالمة التجارية رقم 29095 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: Coffee,Tea,cocoa, suger, rice,

من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر وألرز والتابيوكا

tapioca, sago;artificial coffee, flour and preparations
made from cereals, bread pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baing-powder \, salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments) ; spices; ice.

والساغو والبن االصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات
المتلجة ،عسل النحل والعسل االسود ،الخميرة ومسحوق
الخبيز ،الملح والخردل ،الخل ،الصلصات (التوابل)  ،البهارات،
الثلج.
بأسم  :شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية العادية العامة In the name of: sharekat altayser letjart almawad
algthaya aladeah alama

Address: GENEN - SELAT ALDAHR

العنوان  :جنين – سيلة الظهر
عنوان التبليغ  :نابلس – شارع سفيان – عمارة عنتر – الطابق
الرابع

Address for Services:

()158

العالمة التجارية رقم 29096 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/04/20 :

Trade Mark No.: 29096
In Class: 32
Date: 20/04/2016

العـدد السابع عشر

138

2017/1/26

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.

من اجل  :البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية
وغيرها من المشروبات غير الكحولية ،مشروبات مستخلصة
من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب ومستحضرات اخرى
لعمل المشروبات.
بأسم  :شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية العادية العامة In the name of: sharekat altayser letjart almawad
algthaya aladeah alama

Address: GENEN - SELAT ALDAHR

العنوان  :جنين – سيلة الظهر
عنوان التبليغ  :نابلس – شارع سفيان – عمارة عنتر – الطابق الرابع

Address for Services:

()159

Trade Mark No.: 29097

العالمة التجارية رقم 29097 :

In Class: 6

في الصنف 6 :

Date: 20/04/2016

التاريخ 2016/04/20 :

In Respect of: Aluminum

من اجل  :االلمنيوم
بأسم  :شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية العادية العامة

In the name of: Aluminum Pearl Co
Address: GENEN - SELAT ALDAHR

العنوان  :جنين – سيلة الظهر
عنوان التبليغ  :نابلس – شارع سفيان – عمارة عنتر – الطابق الرابع

Address for Services:

()160

العالمة التجارية رقم 29098 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2016/04/20 :

Trade Mark No.: 29098
In Class: 19
Date: 20/04/2016
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العـدد السابع عشر

In Respect of: Articial stone .floor tiles .grave
stones .manhole covers.not of metal .perches
.gutter pipes not of metal .gutters roof not of metal
.gutters road not of metal

.شواهد للقبور. بالط لالرضيات. احجار اصطناعيه: من اجل
 مواسير غير.اعمده.اغطيه غير معدنيه لفتحات المجاري
مجاري تصريف غير معدنيه. معدنيه لمجاري التصريف
مجاري تصريف غير معدنيه للطريق. لالسطح
In the name of: Sharekat abnaa Hawash le al hajar
 شركة ابناء هواش للحجر الصناعي: بأسم
al senaee

Address: Tulkarm-nablus street 092680010
Address for Services:
092680010

092680010 مفرق اكتابا- شارع نابلس- طولكرم: العنوان

Tulkarm-nablus street

 مفرق اكتابا-  شارع نابلس- طولكرم:عنوان التبليغ
092680010

)161(

Trade Mark No.: 29100
In Class: 29
Date: 20/04/2016
In Respect of: potatoes
In the name of: nazme mohammed saed nazme muna

29100 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/04/20 : التاريخ
 البطاطا: من اجل
 نظمي: بأسم

Address: nablus - almanteqah alsenaeyh - tel
0599445459

0599445459 جوال-  المنطقه الصناعية- نابلس: العنوان

Address for Services:
nablus - almanteqah
alsenaeyh - tel 0599445459

جوال-  المنطقه الصناعية- نابلس: عنوان التبليغ
0599445459

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 29102 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/20 :
من اجل  :اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد،

Trade Mark No.: 29102
In Class: 29
Date: 20/04/2016
In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing,
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits and
vegetables, preserved and dried and fried and
baked and cooked, gels (jelly) and jams, fruit
sauces, eggs, milk and milk products, oils and
fats, edible, meat hamburgers, chips, potato chips
containing maize, sauces dunking, cheese to sauces
dipping form, olive oil, cooking oil, corn oil,
oregano oil and / or fats, oils, edible to polish food,
oils, edible to cook food, vegetable oils, edible,
yellow corn oil, cheese, potato chips, Crockett,
fillets soft (fillet), foods prepared from fish, fruit
salad, pickled cucumber, mushroom Mahfouz,
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies fried
potatoes, sausage, paste sausage, curdled milk
(yogurt). Tahini, dates, vegetable soup preparations

رقائق البطاطا ،وجبات خفيفة ،خالصات اللحوم  ،فواكه
وخضروات محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة،
هالميات (جيلي) ومربيات ،صلصة الفواكه ،بيض وحليب
ومنتجات الحليب ،زيوت ودهون صالحة لألكل ،لحم
الهمبورجر ،رقائق ،رقائق البطاطا التي تحتوي على الذرة
الصفراء ،صلصات التغميس ،جبنة على شكل صلصات
تغميس ،زيت زيتون ،زيت الطبخ ،زيت الذرة ،توابل من
الزيت و/أو الدهون ،زيوت صالحة لألكل لتلميع المواد
الغذائية ،زيوت صالحة لألكل لطهي المواد الغذائية ،زيوت
نباتية صالحة لألكل ،زيت الذرة الصفراء ، ،جبنة ،رقائق
بطاطا ،كروكيت ،شرائح سمك طرية (فيليه) ،أطعمة معدة
من السمك ،سلطة فواكه ،مخلل خيار ،فطر محفوظ ،زيتون
محفوظ ،بصل محفوظ ،مخلالت ،فطائر بطاطا مقلية ،سجق،
عجينة سجق ،لبن رائب (زبادي) .طحينة ,تمور  ،مستحضرات
شوربة الخضروات.
In the name of: Sharket Al Hidmi Li Senaat Al
بأسم  :شركة الهدمي للصناعات الغذائية.
Ghethaaea

العنوان  :رام الله  -فلسطين.
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجارية  -الطابق الثالث

Address: ramallah- palestine
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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العالمة التجارية رقم 29103 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/04/21 :
من اجل  :القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية،
االرز ،التابيوكا والساغو ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب  ،الخبز والفظائر والحلويات ،الحلويات المثلجة
 ،عسل النحل والعسل االسود ،الخميرة ومسحوق الخبيز ،

Trade Mark No.: 29103
In Class: 30
Date: 21/04/2016
In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial coffee,
rice, tapioca and sago, flour and preparations made
from cereals, bread, pies, pastries, sweets chilled,
honey and molasses, yeast, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice,
anise, the basis of which drinks chocolate, cocoa,
coffee, drinks the basis of which the tea, cookies,
cake dough, cake powder, cinnamon (spice), corn
flakes, corn flour, yeast dough, Fondant, clear fruit,
ginger bread, ginger, honey, ice cream, iced tea,
pasta , Kchap, yeast, mayonnaise, oat sauces gravy,
meat pies, molasses for food, nutmeg, mustard,
pancakes, popcorn, rice, noodles, saffron (spice),
sago, salad dressings, salt, tomato sauce, semolina,
sugar , sugar, sweets, wheat flour.

الملح  ،الخردل  ،الخل  ،والصلصات (التوابل) البهارات
والثلج  ،اليانسون  ،مشروبات اساسها الشوكالتة والكاكاو
والقهوة  ،مشروبات اساسها الشاي  ،كعك  ،عجينة الكيك
 ،مسحوق الكيك  ،قرفة (بهار)  ،رقائق الذرة  ،دقيق ذرة ،
خمائر للعجين ،اقراص سكرية  ،جلي فواكه  ،خبز زنجبيل
 ،زنجبيل  ،عسل نحل  ،بوظة  ،شاي مثلج  ،المعكرونة ،
كتشاب  ،الخميرة  ،مايونيز  ،الشوفان صلصات مرق اللحم ،
فطائر اللحم  ،دبس للطعام  ،جوزة الطيب  ،الخردل  ،الفطائر
 ،بوشار  ،االرز  ،شعيرية  ،الزعفران (التوابل )  ،ساغو  ،توابل
السلطة  ،ملح الطعام  ،صلصة البندورة  ،سميد ،سكر ،
حلويات السكر  ،طحين القمح .
In the name of: Sharket Al Hidmi Li Senaat Al
بأسم  :شركة الهدمي للصناعات الغذائية.
Ghethaaea

العنوان  :رام الله  -فلسطين.
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجارية  -الطابق الثالث

Address: ramallah- palestine
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29104
In Class: 31
Date: 21/04/2016
In Respect of: Agricultural products, horticultural
products and forestry, live animals, fresh fruits and
vegetables, seeds, plants and natural flowers, food
for animals, almonds, preparations for fattening
animals, live animals, the weight of the sugar cane,
live bait to catch fish, barley, fresh legumes, fruits
of carob, beets, berries, fresh fruit, food for birds,
bulbs, shrubs, seed grain untreated, fresh, grain
Cocoa Castanea raw, citrus, coconut, cucumber,
preparations for poultry that bleaching,

29104 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
2016/04/21 : التاريخ
 ومنتجات البساتين والغابات،  المنتجات الزراعية: من اجل
 البذور،  الفواكه والخضروات الطازجة،  الحيوانات الحية،
 المواد الغذائية الخاصة، والنباتات والزهور الطبيعية
 حيوانات، مستحضرات لتسمين الحيوانات، لوز، بالحيوانات
، شعير،  طعم حي لصيد االسماك، ثقل قصب السكر،حية
، فواكه طازجة،  توت، شمندر، ثمار الخروب، بقول طازجة
، بذور حبوب غير معالجة، شجيرات، بصيالت، طعام للطيور
، جوز الهند، حمضيات،  حبوب كاكاو الخام،كستنة طازجة

fertilized eggs for hatching, preparations for
fattening animals, live fish, flour Fish for animal
consumption, fish eggs, bulbs flowers, fresh
flowers, garlands of fresh flowers, feed, fresh herbs,
yields (beans), fresh grapes, grouts for poultry, hay,
hazelnut, lemon, lentils fresh, lettuce, fruits carob,
yellow corn , zucchini, fresh mushrooms, oatmeal,
fresh olives, Fresh onion, orange, palm, peanut
trees, fresh peas, peppers, plants, seeds, plants,
potato fresh, live poultry, bushes Word, sesame,
spinach, fresh, percussion, animal feed , straw,
sugar cane, wheat, fresh vegetables, Miramah,
mint, thyme, frike, Guzha, Maftool.

 بيض مخصب،  مستحضرات للدواجن التي تبيض،خيار
،  أسماك حية،  مستحضرات لتسمين الحيوانات، للتفقيس
 بصيالت، بيض السمك،دقيق السمك لالستهالك الحيواني
،  علف، أكاليل من زهور طبيعية، زهور طبيعية،الزهور
، برغل للدواجن،  عنب طازج، ) غالل(حبوب،أعشاب طازجة
 ذرة، ثمار الخروب، خس، عدس طازج، ليمون، بندق،تبن
، بصل طازج، زيتون طازج، شوفان، فطر طازج، كوسا،صفراء
، فلفل،  بازالء طازجة، فول السوداني، أشجار نخيل،برتقال
 شجيرات، دواجن حية، بطاطا طازجة، نباتات،بذور نباتات
، قش، علف للحيوانات، قرع،  سبانخ طازجة، سمسم،ورد
 الزعتر،  نعنع،  ميرامية،  خضروات طازجة،  قمح، قصب سكر
.  المفتول،  القزحة، الفريكة،
In the name of: Sharket Al Hidmi Li Senaat Al
. شركة الهدمي للصناعات الغذائية: بأسم
Ghethaaea

Address: ramallah- palestine

. فلسطين-  رام الله: العنوان
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Address for Services:

العـدد السابع عشر

 رام الله برج رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
 الطابق الثالث- التجارية

)165(

Trade Mark No.: 29105
In Class: 35
Date: 21/04/2016
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
texts;
shop-window
purposes; advertising
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 center
promotion and management services; assistance
services for the commercial functions of a
business consisting in 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;

29105 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/04/21 : التاريخ
 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل
 خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة,المكتبي
 تنظيم المعارض,التجارية لشركات صناعية او تجارية
 الخدمات الترويجية,التجارية للغايات االعالنية او التجارية
المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات
 خدمات إعداد نماذج الدعاية,المحالت التجارية للعمالء
, تحرير النصوص االعالنية,واإلعالن أو ترويج المبيعات
 خدمات المساعدة لتشغيل شركة,خدمات عرض عامة
 ترويج, عرض المنتوجات,تجارية على مبدأ االمتياز
 ترويج, المبيعات في مزادات عامة,)المبيعات (الطراف اخرى
 خدمات المساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات
 االعالن, وكاالت االستيراد والتصدير,اتصاالت عالمية
 خدمات التوريد لالطراف,المباشر على شبكة كمبيوترات
 توزيع,)االخرى (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى
 وكاالت, العالقات العامة, ادارة الملفات المحوسبة,العينات
 تأجير, تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات,االنباء التجارية
 المساعدة, نشر مواد الدعاية واإلعالن,المساحات اإلعالنية
 البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات,في إدارة األعمال
, تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب,حاسوب
 المساعدة في إدارة, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن,النسخ
, إدارة أعمال فناني التمثيل,األعمال التجارية أو الصناعية
, تحديث مواد الدعاية واإلعالن,اإلعالن بالبريد المباشر
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publicity columns preparation; commercial or
industrial
management
assistance;
business
management of performing artists; direct mail
advertising; updating of advertising material;
document reproduction; marketing studies; billposting, 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.

العـدد السابع عشر

 الدعاية, لصق اإلعالنات, دراسات السوق,نسخ الوثائق
 تنظيم المعلومات, إستطالعات الرأي,واإلعالن الخارجي
, نشر نصوص الدعاية واإلعالن,في قواعد بيانات حاسوب
 خدمات البيع بالجملة,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع
 خدمات تجميع تشكيلة من,وبالتجزئة باي طريقة كانت
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها،السلع لصالح الغير
 خدمات البيع بالجملة والتجزئة، و شرائها

In the name of: / Sharket Merx Trade L Tawzeea Al
Muontjat Al Ghethaaea

 شركة ميركس تريد لتوزيع المنتجات الغذائية: بأسم

Address: Ramllah- Palestaine

 فلسطين-  رام الله: العنوان

Address for Services:

 اتقان للخدمات-  بالل كمال-  المحامي: عنوان التبليغ
3 ط-  رام الله برج رام الله التجاري/ االستشارية
Trade merx عدم منح حماية على كلمة

)166(

Trade Mark No.: 29106
In Class: 36
Date: 21/04/2016

29106 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/04/21 : التاريخ

In Respect of: Banking (Home ) , Business
liquidation services, financial , Collections
(Organization of ) , Consultancy (Financial) , Debit
card services , Financing services , Funds transfer
(Electronic)

 خدمات تصفية،  الخدمات المصرفية المنزلية: من اجل
،  االستشارات المالية،  تنظيم التحصيل، االعمال المالية
 تحويل األموال،  الخدمات التمويلية، خدمات بطاقات الدين
الكترونيا

In the name of: Sharekat Be To Be Grup Lilttatwer
Wa alesthmar Mosahama Khososiya

 شركة بي تو بي جروب للتطوير واالستثمار مساهمة: بأسم
خصوصية
 رام الله والبيرة عمارة عرابي: العنوان

Address: Ramallah Walbera Emaret Orabi
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Address for Services:

العـدد السابع عشر

0598858895  جوال5  عمارة الهندي ط: عنوان التبليغ

)167(

Trade Mark No.: 29107

29107 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 21/04/2016

2016/04/21 : التاريخ

In Respect of: Academies [education] , Coaching
[training] , Colloquiums (Arranging and conducting
of) , Education information , Instruction services
, Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes , Teaching

، التمرين التدريب،  األكاديميات للتربية والتعليم: من اجل
 معلومات عن التربية،تنظيم وادارة حلقات دراسية
 تنظيم المعارض لألغراض،  خدمات التدريس،والتعليم
 التدريس، الثقافية أو التعليمية

In the name of: Sharekt moasast hani al shawa
latnmeya al/ mojtamaya/gar ribhiya

 شركة مؤسسة هاني الشوا للتنمية المجتمعية غير: بأسم
ربحية
رام الله471-:ب.ص- عين مصباح- رام الله: العنوان

Address: Rammalh-ein mosbah s.b 471-ramalah
Address for Services:
471-ramalah

Rammalh-ein mosbah s.b

رام الله471-:ب.ص- عين مصباح- رام الله: عنوان التبليغ

)168(

Trade Mark No.: 29108
In Class: 30

29108 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
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Date: 24/04/2016

العـدد السابع عشر

2016/04/24 : التاريخ

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago artificial coffee, flour preparation made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ice,
honey, treacle, yeast baking-powder, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), spices, ice, aniseed,
aromatic preparations for food, bread, cake powder,
cakes (rice), cereal preparations, cereal- based
snack food, chips (cereal products), chow-chow
(condiment), chutneys (condiments), cinnamon
(spice), cloves (spice), condiments, confectionery,
dressings for salad, flavorings, ginger (spice),
nutmegs, pepper, saffron (seasoning), seasonings,
snack food (cereal-based), spices
In the name of: Subhi Nakhli & Sons Co .

 بن, ساغو, تابيوكا, سكر, كاكاو, الشاي, البن: من اجل
 دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب و,اصطناعي
 عسل نحل و عسل,خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة
 ملح و خردل و خل و صلصات, خميرة و ذرور خبازة,اسود
 مستحضرات منكهة، يانسون،(توابل) بهارات و ثلج
 مستحضرات، أقراص أرز، مسحوق كعك، خبز،للطعام
 رقائق ( منتجات، أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب،الحبوب
 قرفة،) مقبالت هندية (توابل،) التشاو تشاو (توابل،)حبوب
، توابل سلطة، حلويات، توابل،) كبش قرنفل (تابل،)(تابل
،) زعفران (توابل، فلفل، جوز الطيب،) زنجبيل (تابل،منكهات
. بهارات، أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب،توابل
 شركة صبحي نخلة واوالده: بأسم

Address: Shafa’amr, Main St.,Jabour Jabour St.

شفا عمر-  المنطقه الصناعية: العنوان

Address for Services:

 فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة: عنوان التبليغ
768 جاليريا سنتر ص ب

)169(

Trade Mark No.: 29109
In Class: 41
Date: 24/04/2016

29109 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/04/24 : التاريخ

In Respect of: providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities

 االنشطة،  الترفيه،  تقديم خدمات التسلية: من اجل
الرياضية والثقافية
In the name of: Sharekat alltajamoa lltejarah
 شركة التجمع للتجارة واالستثمار: بأسم
walistethmar

Address: jenin- share’ alnaserh
Address for Services: jenin- share’ alnaserh

042502985  شارع الناصرة-  جنين: العنوان
042502985  شارع الناصرة-  جنين: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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()170

Trade Mark No.: 29110

العالمة التجارية رقم 29110 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 24/04/2016

التاريخ 2016/04/24 :
من اجل  :مكسرات ،مكسرات محضرة ،زبدة فول سوداني،
فول سوداني محضر ،اللحوم و األسماك ولحوم الدواجن و
الصيد ،خالصات اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة و مجمدة
و مجففة و مطهوة ،هالم (جيلي) و مربيات و فواكه مطبوخة
بالسكر ،البيض و الحليب و منتجات الحليب ،،الزيوت و
الدهون المعدة لألكل ،لوز مطحون ،بقول محفوظة ،تمور،
عدس محفوظ ،زيت الذرة الصفراء ،سمن نباتي ،زبيب،
أطعمة خفيفة قائمة على الفواكه ،مستحضرات إلعداد
الشوربة ،شوربات ،و مستحضرات شوربة الخضروات.
بأسم  :شركة صبحي نخلة واوالده

In Respect of: Nuts, nuts prepared, peanut butter,
;peanuts processed, 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,
almonds ground, beans preserved, dates, lentils
preserved, maize oil, margarine, raisins, snack
food (Fruit-based), soup preparations, soups and
vegetable soup preparations

In the name of: Subhi Nakhli & Sons Co .
Address: Shafa’amr, Main St.,Jabour Jabour St.

العنوان  :المنطقه الصناعية -شفا عمر
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة
جاليريا سنتر ص ب 768

Address for Services:

()171

العالمة التجارية رقم 29113 :

Trade Mark No.: 29113

العـدد السابع عشر
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In Class: 19

في الصنف 19 :

Date: 25/04/2016

التاريخ 2016/04/25 :

In Respect of: Non-metallic rigid pipes for
building; branching pipes, not of metal, drain pipes
not of metal, drain traps )valves), not of metal or
plastic, gutter pipes, not of metal, penstock pipes
(not of metal), pipes (drain –) not of metal, pipes
(gutter –) not of metal, pipes (penstock –) [not of
metal], pipes (rigid –) not of metal (building), pipes
(water-–) not of metal, water-pipe valves, not of
metal or plastic, water-pipes, not of metal, pipes,
pipe fittings not of metal.

من اجل  :أنابيب غيرمعدنية غير قاسية للبناء ،مواسير
متفرعة غير معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مصائد
(صمامات) غير معدنية أو بالستيكية لهواء المجاري،
مواسير غير معدنية لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مواسير غير معدنية
لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير معدنية ،مواسير صلبة
غير معدنية (بناء) ،مواسير ماء غير معدنية ،صمامات غير
معدنية و غير بالستيكية لمواسير الماء ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير ،لوازم مواسير غير معدنية.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د
Society Ltd.

العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

()172

العالمة التجارية رقم 29114 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :أنابيب غيرمعدنية غير قاسية للبناء ،مواسير
متفرعة غير معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مصائد
(صمامات) غير معدنية أو بالستيكية لهواء المجاري،
مواسير غير معدنية لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مواسير غير معدنية
لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير معدنية ،مواسير صلبة
غير معدنية (بناء) ،مواسير ماء غير معدنية ،صمامات غير
معدنية وغير بالستيكية لمواسير الماء ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير ،لوازم مواسير غير معدنية.

Trade Mark No.: 29114
In Class: 19
Date: 25/04/2016
In Respect of: Non-metallic rigid pipes for
building; branching pipes, not of metal, drain pipes
not of metal, drain traps )valves), not of metal or
plastic, gutter pipes, not of metal, penstock pipes
(not of metal), pipes (drain –) not of metal, pipes
(gutter –) not of metal, pipes (penstock –) [not of
metal], pipes (rigid –) not of metal (building), pipes
(water-–) not of metal, water-pipe valves, not of
metal or plastic, water-pipes, not of metal, pipes,
pipe fittings not of metal.
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In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel
Address for Services: jenin- share’ alnaserh

العـدد السابع عشر

042502985  شارع الناصرة-  جنين: العنوان
 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

)173(

Trade Mark No.: 29115
In Class: 19
Date: 25/04/2016

29115 : العالمة التجارية رقم
19 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ

In Respect of: Non-metallic rigid pipes for
building; branching pipes, not of metal, drain pipes
not of metal, drain traps )valves), not of metal or
plastic, gutter pipes, not of metal, penstock pipes
(not of metal), pipes (drain –) not of metal, pipes
(gutter –) not of metal, pipes (penstock –) [not of
metal], pipes (rigid –) not of metal (building), pipes
(water-–) not of metal, water-pipe valves, not of
metal or plastic, water-pipes, not of metal, pipes,
pipe fittings not of metal.

 مواسير، أنابيب غيرمعدنية غير قاسية للبناء: من اجل
 مصائد، مواسير تصريف غير معدنية،متفرعة غير معدنية
،(صمامات) غير معدنية أو بالستيكية لهواء المجاري
 مواسير ماء غير،مواسير غير معدنية لمجاري التصريف
 مواسير غير معدنية، مواسير تصريف غير معدنية،معدنية
 مواسير صلبة، مواسير ماء غير معدنية،لمجاري التصريف
 صمامات غير، مواسير ماء غير معدنية،)غير معدنية (بناء
 مواسير ماء غير،معدنية و غير بالستيكية لمواسير الماء
. لوازم مواسير غير معدنية، مواسير،معدنية
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم
Society Ltd.

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

Address for Services: jenin- share’ alnaserh

768 : ب.ص-  نابلس-  فراس اتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

150

2017/1/26

العـدد السابع عشر

)174(

Trade Mark No.: 29116
In Class: 11
Date: 25/04/2016
In Respect of: Apparatus for water supply and
sanitary purposes including bath fittings, bath
installations, bath plumbing fixtures, boiler pipes
[tubes] for heating installations, fittings (bath
–), flushing apparatus, flushing tanks, gas pipes
(regulating and safety accessories for –), pipe line
cocks [spigots], pipes [parts of sanitary installations],
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, regulating and safety accessories for gas pipes,
regulating and safety accessories for water apparatus,
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes, taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for
pipes, taps [faucets], valves (level controlling –)
in tanks, washers for water taps, water conduits
installations, water distribution installations, water
filtering apparatus, water flushing installations, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), water or gas apparatus
and pipes (safety accessories for –), water supply
installations, water pipes, water-pipes for sanitary
installations, watering installations, automatic, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), pipes fittings, apparatus
for water supply and sanitary purposes, pipes.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

29116 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ
 أجهزة توريد المياه و األغراض الصحية بما يشمل: من اجل
، مثبتات مواسير الحمام، منشآت للحمام،معدات للحمام
، معدات للحمام،مواسير (أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
 لوازم تنظيم و أمان لمواسير، خزانات رحض،أجهزة رحض
 مواسير (أجزاء من، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب،الغاز
، لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،)منشآت صحية
 لوازم تنظيم و سالمة،لوازم تنظيم و أمان لمواسير الغاز
، لوازم السالمة ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،ألجهزة الماء
 صمامات للتحكم،) حنفيات (صنابير،حنفيات للمواسير
، حلقات شد (جلب) لحنفيات المياه،بالمستوى في الخزانات
 شبكات، شبكات توزيع المياه،شبكات توصيل المياه
، أجهزة لسحب المياه، منشآت رحض بالماء،ترشيح المياه
 لوازم سالمة،لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز
 مواسير، منشآت توريد المياه،ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز
، منشآت ري آلية، مواسير مياه للتراكيب الصحية،مياه
 لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
، لوازم توريد المياه و األغراض الصحية، لوازم المواسير،الغاز
و األنابيب
د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

Address for Services:

ب.ص-  نابلس-  فراس اتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
768 :
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العـدد السابع عشر

)175(

Trade Mark No.: 29117
In Class: 11
Date: 25/04/2016
In Respect of: Apparatus for water supply and
sanitary purposes including bath fittings, bath
installations, bath plumbing fixtures, boiler pipes
[tubes] for heating installations, fittings (bath
–), flushing apparatus, flushing tanks, gas pipes
(regulating and safety accessories for –), pipe line
cocks [spigots], pipes [parts of sanitary installations],
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, regulating and safety accessories for gas pipes,
regulating and safety accessories for water apparatus,
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes, taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for
pipes, taps [faucets], valves (level controlling –)
in tanks, washers for water taps, water conduits
installations, water distribution installations, water
filtering apparatus, water flushing installations, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), water or gas apparatus
and pipes (safety accessories for –), water supply
installations, water pipes, water-pipes for sanitary
installations, watering installations, automatic, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), pipes fittings, apparatus
for water supply and sanitary purposes, pipes.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

29117 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ
 أجهزة توريد المياه و األغراض الصحية بما يشمل: من اجل
، مثبتات مواسير الحمام، منشآت للحمام،معدات للحمام
، معدات للحمام،مواسير (أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
 لوازم تنظيم و أمان لمواسير، خزانات رحض،أجهزة رحض
 مواسير (أجزاء من، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب،الغاز
، لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،)منشآت صحية
 لوازم تنظيم و سالمة،لوازم تنظيم و أمان لمواسير الغاز
، لوازم السالمة ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،ألجهزة الماء
 صمامات للتحكم،) حنفيات (صنابير،حنفيات للمواسير
، حلقات شد (جلب) لحنفيات المياه،بالمستوى في الخزانات
 شبكات، شبكات توزيع المياه،شبكات توصيل المياه
، أجهزة لسحب المياه، منشآت رحض بالماء،ترشيح المياه
 لوازم سالمة،لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز
 مواسير، منشآت توريد المياه،ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز
، منشآت ري آلية، مواسير مياه للتراكيب الصحية،مياه
 لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
، لوازم توريد المياه و األغراض الصحية، لوازم المواسير،الغاز
و األنابيب
د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

Address for Services:

768 : ب.ص-  نابلس-  فراس اتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
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العـدد السابع عشر

)176(

Trade Mark No.: 29118
In Class: 11
Date: 25/04/2016
In Respect of: Apparatus for water supply and
sanitary purposes including bath fittings, bath
installations, bath plumbing fixtures, boiler pipes
[tubes] for heating installations, fittings (bath
–), flushing apparatus, flushing tanks, gas pipes
(regulating and safety accessories for –), pipe line
cocks [spigots], pipes [parts of sanitary installations],
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, regulating and safety accessories for gas pipes,
regulating and safety accessories for water apparatus,
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes, taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for
pipes, taps [faucets], valves (level controlling –)
in tanks, washers for water taps, water conduits
installations, water distribution installations, water
filtering apparatus, water flushing installations, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), water or gas apparatus
and pipes (safety accessories for –), water supply
installations, water pipes, water-pipes for sanitary
installations, watering installations, automatic, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), pipes fittings, apparatus
for water supply and sanitary purposes, pipes.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

29118 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ
 أجهزة توريد المياه و األغراض الصحية بما يشمل: من اجل
، مثبتات مواسير الحمام، منشآت للحمام،معدات للحمام
، معدات للحمام،مواسير (أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
 لوازم تنظيم و أمان لمواسير، خزانات رحض،أجهزة رحض
 مواسير (أجزاء من، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب،الغاز
، لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،)منشآت صحية
 لوازم تنظيم و سالمة،لوازم تنظيم و أمان لمواسير الغاز
، لوازم السالمة ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،ألجهزة الماء
 صمامات للتحكم،) حنفيات (صنابير،حنفيات للمواسير
، حلقات شد (جلب) لحنفيات المياه،بالمستوى في الخزانات
 شبكات، شبكات توزيع المياه،شبكات توصيل المياه
، أجهزة لسحب المياه، منشآت رحض بالماء،ترشيح المياه
 لوازم سالمة،لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز
 مواسير، منشآت توريد المياه،ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز
، منشآت ري آلية، مواسير مياه للتراكيب الصحية،مياه
 لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
، لوازم توريد المياه و األغراض الصحية، لوازم المواسير،الغاز
و األنابيب
د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

Address for Services: jenin- share’ alnaserh

ب.ص-  نابلس-  فراس اتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
768 :
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العـدد السابع عشر

)177(

Trade Mark No.: 29119
In Class: 11
Date: 25/04/2016
In Respect of: Apparatus for water supply and
sanitary purposes including bath fittings, bath
installations, bath plumbing fixtures, boiler pipes
[tubes] for heating installations, fittings (bath
–), flushing apparatus, flushing tanks, gas pipes
(regulating and safety accessories for –), pipe line
cocks [spigots], pipes [parts of sanitary installations],
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, regulating and safety accessories for gas pipes,
regulating and safety accessories for water apparatus,
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes, taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for
pipes, taps [faucets], valves (level controlling –)
in tanks, washers for water taps, water conduits
installations, water distribution installations, water
filtering apparatus, water flushing installations, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), water or gas apparatus
and pipes (safety accessories for –), water supply
installations, water pipes, water-pipes for sanitary
installations, watering installations, automatic, water
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes
(regulating accessories for –), pipes fittings, apparatus
for water supply and sanitary purposes, pipes.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.
Address: Huliot Agricultural Cooperative Society Ltd.
, D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel
Address for Services: jenin- share’ alnaserh

29119 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ
 أجهزة توريد المياه و األغراض الصحية بما يشمل: من اجل
، مثبتات مواسير الحمام، منشآت للحمام،معدات للحمام
، معدات للحمام،مواسير (أنابيب) المراجل لمنشآت التدفئة
 لوازم تنظيم و أمان لمواسير، خزانات رحض،أجهزة رحض
 مواسير (أجزاء من، حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب،الغاز
، لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،)منشآت صحية
 لوازم تنظيم و سالمة،لوازم تنظيم و أمان لمواسير الغاز
، لوازم السالمة ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز،ألجهزة الماء
 صمامات للتحكم،) حنفيات (صنابير،حنفيات للمواسير
، حلقات شد (جلب) لحنفيات المياه،بالمستوى في الخزانات
 شبكات، شبكات توزيع المياه،شبكات توصيل المياه
، أجهزة لسحب المياه، منشآت رحض بالماء،ترشيح المياه
 لوازم سالمة،لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو الغاز
 مواسير، منشآت توريد المياه،ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز
، منشآت ري آلية، مواسير مياه للتراكيب الصحية،مياه
 لوازم تنظيم ألجهزة و مواسير الماء أو،أجهزة لسحب المياه
، لوازم توريد المياه و األغراض الصحية، لوازم المواسير،الغاز
و األنابيب
د.ت. هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل: بأسم
042502985  شارع الناصرة-  جنين: العنوان
 هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي: العنوان
 اسرائيل، كيبوتز ساد نيشيميا،ن جاليل اليون. د، د.ت.ل

العـدد السابع عشر
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()178

Trade Mark No.: 29120

العالمة التجارية رقم 29120 :

In Class: 20

في الصنف 20 :

Date: 25/04/2016

التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :األثاث– المرايا– المصنوعات الخشبية والفرشات
والكنب والستائر الخشبية
بأسم  :رائد محمد صالح الزغير

In Respect of: Furniture, mirrors, picture wood
products mattres sofa and curtains woden
In the name of: Raed Mohammad Saleh Zghayer

العنوان  :الخليل  -عين سارة  -عين سارة  -شارع أبو غنام /
فرن القاضي-0599311975

Address: hebron- Ein Sarah - St.abu Gannam

عنوان التبليغ  :الخليل  -عين سارة  -عين سارة  -شارع أبو
غنام /فرن القاضي-0599311975

Address for Services: hebron- Ein Sarah - St.abu
Gannam

()179

العالمة التجارية رقم 29121 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :أنابيب مرنة غير معدنية
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د
العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Trade Mark No.: 29121
In Class: 17
Date: 25/04/2016
In Respect of: Flexible pipes, not of metal.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.
Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

العـدد السابع عشر
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Address for Services: jenin- share’ alnaserh

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

()180

Trade Mark No.: 29122

العالمة التجارية رقم 29122 :

In Class: 17

في الصنف 17 :

Date: 25/04/2016

التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :أنابيب مرنة غير معدنية
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د

In Respect of: Flexible pipes, not of metal.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society Ltd.
, D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

()181

العالمة التجارية رقم 29123 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :أنابيب مرنة غير معدنية
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د

Trade Mark No.: 29123
In Class: 17
Date: 25/04/2016
In Respect of: Flexible pipes, not of metal.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society Ltd.
, D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

العـدد السابع عشر

156

2017/1/26

()182

Trade Mark No.: 29125

العالمة التجارية رقم 29125 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 25/04/2016

التاريخ 2016/04/25 :

In Respect of: Shoes

من اجل  :األحذية
بأسم  :شركة ياسين دعنا واخوانه لصناعة وتجارة االحذية

In the name of: wa ikhwano lsinaat watigarat al ahthiah
sharikat yassin danna
Address: al khalil

العنوان  :الخليل خلة مناع 0599362327

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :الخليل خلة مناع 0599362327

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()183

العالمة التجارية رقم 29125 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :أنابيب مرنة غير معدنية
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د

Trade Mark No.: 29125
In Class: 17
Date: 25/04/2016
In Respect of: Flexible pipes, not of metal.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
Society Ltd.

العـدد السابع عشر
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العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society Ltd.
, D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

()184

Trade Mark No.: 29126

العالمة التجارية رقم 29126 :

In Class: 38

في الصنف 38 :
التاريخ 2016/04/25 :

Date: 25/04/2016

من اجل  :اإلذاعة بالراديو

)In Respect of: Broadcasting (Radio
In the name of: Sharekat Almoheet Aleelamiya
Mosahama Khososiya

بأسم  :شركة المحيط اإلعالمية مساهمة خصوصية
العنوان  :رام الله والبيرة شارع الكلية االهلية عمارة البجة

Address: Ramallah Walbereh Shar’e Alkoliya
Alahliya Emaret Albajeh

عنوان التبليغ  :رام الله والبيرة شارع الكلية االهلية عمارة
البجة

Address for Services: Ramallah Walbereh Shar’e
Alkoliya Alahliya Emaret Albajeh

()185

العالمة التجارية رقم 29127 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2016/04/25 :

Trade Mark No.: 29127
In Class: 19
Date: 25/04/2016

العـدد السابع عشر
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In Respect of: Non-metallic rigid pipes for
building; branching pipes, not of metal, drain pipes
not of metal, drain traps )valves), not of metal or
plastic, gutter pipes, not of metal, penstock pipes
(not of metal), pipes (drain –) not of metal, pipes
(gutter –) not of metal, pipes (penstock –) [not of
metal], pipes (rigid –) not of metal (building), pipes
(water-–) not of metal, water-pipe valves, not of
metal or plastic, water-pipes, not of metal, pipes,
pipe fittings not of metal.

من اجل  :أنابيب غيرمعدنية قاسية للبناء ،مواسير متفرعة
غير معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مصائد
(صمامات) غير معدنية أو بالستيكية لهواء المجاري،
مواسير غير معدنية لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير تصريف غير معدنية ،مواسير غير معدنية
لمجاري التصريف ،مواسير ماء غير معدنية ،مواسير صلبة
غير معدنية (بناء) ،مواسير ماء غير معدنية ،صمامات غير
معدنية و غير بالستيكية لمواسير الماء ،مواسير ماء غير
معدنية ،مواسير ،لوازم مواسير غير معدنية.
In the name of: Huliot Agricultural Cooperative
بأسم  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي ل.ت.د
Society Ltd.

العنوان  :هوليوت أجريكالتشر كوبريتيف سوسايتي
ل.ت.د  ،د.ن جاليل اليون ،كيبوتز ساد نيشيميا ،اسرائيل

Address: Huliot Agricultural Cooperative Society
Ltd. , D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia,
Israel

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

()186

العالمة التجارية رقم 29128 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :محمد خالد محمد عليان
العنوان  :عمان ،االردن
عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

Trade Mark No.: 29128
In Class: 35
Date: 25/04/2016
In Respect of: Advertising: business management:
business administration : office function
In the name of: mohamad khaled mohamad alayyan
Address: Amman, Jordan
Address for Services:
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)187(

Trade Mark No.: 29129

29129 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 25/04/2016

2016/04/25 : التاريخ

In Respect of: Paper, cardboard and goods made
from the materials, not included in other classes;
printed matter; bookbinding material; photoghraphs;
stationery; adhesives for stationary or house hold
purpose ; artists’ materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (exept furniture); instructional
and teaching material (exept apparatus): plastic
material for packaging (not included in other classes);
printers’ type; printing blocks.

 الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد: من اجل
 الصور،  المطبوعات مواد تجليد الكتب، وغير واردة في فئات اخرى
 القرطاسية مواد اللصق المستعملة في القرطاسية،الفوتوغرافية
 االالت،  ومواد الفنانين فراشي الدهان او التلوين،او لغايات منزلية
 مواد التوجيه والتدريس،)الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا االثاث
 مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات،)(عدا االجهزة
.) الكليشيهات (الراسمات،  حروف الطباعة، )اخرى

In the name of: mohamad khaled mohamad alayyan

 محمد خالد محمد عليان: بأسم

Address: Amman, Jordan

 االردن، عمان: العنوان

Address for Services:

7 البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ

)188(

Trade Mark No.: 29130
In Class: 35
Date: 25/04/2016
In Respect of: Advertising: business management:
business administration : office function
In the name of: mohamad khaled mohamad alayyan

29130 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/04/25 : التاريخ
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال: من اجل
وتفعيل النشاط المكتبي
 محمد خالد محمد عليان: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Amman, Jordan

العنوان  :عمان ،االردن

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

()189

Trade Mark No.: 29131

العالمة التجارية رقم 29131 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 25/04/2016

التاريخ 2016/04/25 :
من اجل  :الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من
هذه المواد وغير واردة في فئات اخرى  ،المطبوعات مواد
تجليد الكتب  ،الصور الفوتوغرافية ،القرطاسية مواد اللصق
المستعملة في القرطاسية او لغايات منزلية ،ومواد الفنانين فراشي
الدهان او التلوين  ،االالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا االثاث) ،مواد
التوجيه والتدريس (عدا االجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية (غير
الواردة في فئات اخرى)  ،حروف الطباعة  ،الكليشيهات (الراسمات).
بأسم  :محمد خالد محمد عليان

;from the materials, not included in other classes
;printed matter; bookbinding material; photoghraphs
stationery; adhesives for stationary or house hold
purpose ; artists’ materials; paint brushes; In Respect
of: Paper, cardboard and goods made typewriters and
office requisites (exept furniture); instructional and
teaching material (exept apparatus): plastic material
’for packaging (not included in other classes); printers
type; printing blocks.
In the name of: mohamad khaled mohamad alayyan
Address: Amman, Jordan

العنوان  :عمان ،االردن

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

()190

العالمة التجارية رقم 29132 :
في الصنف 20 :

Trade Mark No.: 29132
In Class: 20

العـدد السابع عشر
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Date: 26/04/2016

التاريخ 2016/04/26 :
من اجل  :االثاث والمرايا واطار الصور ,المنتجات غير الواردة
في فئات اخرى ,المصنوعة من الخشب او الفلين او الغاب
او الخيرزان او الصفصاف او القرون او العظام او العاج او
عظم الحوت او الصدف او الكهرمان او المحار او المرشوم
والموادالبديلة لكل هذة المواد او من المواد البالستيكية
بأسم  :شركة مصنع الشخشير لالثاث

;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: shariket masna’ al shakhshir lel athath

العنوان  :نابلس  -شارع يافا  -وادي التفاح تلفون 2346450 :

Address: nablus - share’ gava.wade al tofah - tel
2346450

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع يافا  -وادي التفاح تلفون :
2346450

Address for Services:
tofah - tel 2346450

nablus - share’ gava.wade al

()191

العالمة التجارية رقم 29133 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2016/04/26 :

Trade Mark No.: 29133
In Class: 41
Date: 26/04/2016

من اجل  :الخبرة االستشارية في مجال البرامج وتوفيرها
وتطوير مقترحات المشاريع

In Respect of: Consultancy Expertise in Program
Management Proposal Development and Donor
Support

بأسم  :شركة التميز إلدارة المنح والعالقة مع المانحين
ومقترحات المشاريع مساهمة خصوصية

In the name of: Sharekat Al Tamayoz Leedaret AL
Menah Wal Alaqa Maa Al manheen Wa moqtarahat Al
masharee Mosahama Khososiya

العنوان  :رام الله والبيرة شارع االرسال
عنوان التبليغ  :البيرة البالوع مركز الفارع مكتب المحامية
ميسون ابو شلبك جوال 0599262696

Address: nablus - share’ gava.wade al tofah - tel
2346450
Address: Ramallah Walbereh Shar’e Alersal

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 29134

29134 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 26/04/2016

2016/04/26 : التاريخ

In Respect of: Ice Cream

 بوظة: من اجل

In the name of: MIRA YACOUB NISSAN

 ميرا يعقوب حنا نيسان: بأسم

Address: SALESIAN, BETHLEHEM

 شارع السالزيان-  بيت لحم: العنوان

Address for Services: SALESIAN, BETHLEHEM

 شارع السالزيان-  بيت لحم: عنوان التبليغ

)193(

Trade Mark No.: 29135
In Class: 16
Date: 26/04/2016

29135 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/04/26 : التاريخ

In Respect of: Absorbent sheets of paper or plastic for
foodstuff packaging , Address plates for addressing
machines , Announcement cards [stationery] ,
Booklets , Books , Carbon paper , Printed matter

 أوراق مصنوعةمن الورق أو البالستيك لتغليف: من اجل
،  كليشيهات عناوين الالت كتابة العناوين، األطعمة
،  ورق كربون،  كتب،  كتيبات،)بطاقات اعالن (قرطاسية
مطبوعات
In the name of: Sharekat Dar Alqalam Liltejara Waltgleef  شركة دار القلم للتجارة والتغليف مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama Khososiya

Address: Ramallah Walbereh Shar’e Alersal

 رام الله والبيرة شارع االرسال: العنوان
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Address for Services: Ramallah Walbereh Shar’e Alersal

العـدد السابع عشر

 رام الله والبيرة شارع االرسال: عنوان التبليغ

)194(

Trade Mark No.: 29137

29137 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 26/04/2016

2016/04/26 : التاريخ

In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: MR. TARIQ QUDSI ALATAR
Address: Syria- Damascus- Al- Halaboni- Near to AlHalaboni Mosque.

 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال: من اجل
وتفعيل النشاط المكتبي
 السيد طارق قدسي العطار: بأسم
 قرب مسجد الحلبوني-  الحلبوني-  دمشق-  سوريا: العنوان

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)195(

Trade Mark No.: 29138
In Class: 43
Date: 26/04/2016
In Respect of: Services for providing food and drink;
temporary accomodation
In the name of: MR. TARIQ QUDSI ALATAR

29138 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2016/04/26 : التاريخ
 اإليواء، خدمات توفير األطعمة والمشروبات: من اجل
المؤقت
 السيد طارق قدسي العطار: بأسم
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Address: Syria- Damascus- Al- Halaboni- Near to AlHalaboni Mosque.

العـدد السابع عشر

 قرب مسجد الحلبوني-  الحلبوني-  دمشق-  سوريا: العنوان

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)196(

Trade Mark No.: 29139

29139 : العالمة التجارية رقم

In Class: 44

44 : في الصنف

Date: 26/04/2016

2016/04/26 : التاريخ

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: MR. TARIQ QUDSI ALATAR
Address: Syria- Damascus- Al- Halaboni- Near to AlHalaboni Mosque.

 خدمات، الخدمات البيطرية، الخدمات الطبية: من اجل
العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية
 خدمات الزراعة والبستنة والغابات،أو الحيوانات
 السيد طارق قدسي العطار: بأسم
 قرب مسجد الحلبوني-  الحلبوني-  دمشق-  سوريا: العنوان

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)197(

Trade Mark No.: 29140
In Class: 3
Date: 26/04/2016
In Respect of: COSMETICS

29140 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/04/26 : التاريخ
 ادوات تجميل: من اجل

العـدد السابع عشر
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بأسم  :صيدا التعاونيه لتصنيع وتسويق المنتجات الريفيه

In the name of: Sayda cooperativ assocation for industry
and marketing products
Address: Sayda-tulkarm -0598904491

العنوان  :طولكرم -صيدا 0598904491

Address for Services: Sayda-tulkarm -0598904491

عنوان التبليغ  :طولكرم -صيدا 0598904491

()198

Trade Mark No.: 29141

العالمة التجارية رقم 29141 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 26/04/2016

التاريخ 2016/04/26 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المستعملة لعالج
السرطان وامراض المناعة ذات الصلة.
بأسم  :سلجين كوربوريشن

In Respect of: Pharmaceutical preparations used to
treat cancers and immune related disease.
In the name of: CELGENE CORPORATION

العنوان  :شركة مؤسسة في والية ديالوير 86 ،موريس
افنيو ،ساميت ،نيو جيرسي  ،07901الواليات المتحدة
االمريكية

Address: A company incorporated in the State of
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, U.S.A.

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ،74
رام الله

Address for Services:

()199

العالمة التجارية رقم 29142 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/04/26 :

Trade Mark No.: 29142
In Class: 29
Date: 26/04/2016
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; Meat,
fish, poultry and game extracts

من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد,
خالصات اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
بأسم  :الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية
Liltanmiya
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Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

العـدد السابع عشر

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

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

)200(

Trade Mark No.: 29144

29144 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 26/04/2016

2016/04/26 : التاريخ

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; Meat,
fish, poultry and game extracts

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
خالصات اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

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

)201(

Trade Mark No.: 29145
In Class: 29
Date: 26/04/2016
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; Meat,
fish, poultry and game extracts

29145 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/04/26 : التاريخ

, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
خالصات اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastinya
 الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية: بأسم
Liltanmiya
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Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine

العـدد السابع عشر

 فلسطين, الضفة الغربية,  طولكرم: العنوان

Address for Services:

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

)202(

Trade Mark No.: 29146

29146 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 26/04/2016

2016/04/26 : التاريخ

In Respect of: Allspice,aniseed,cinnamon spice,cloves
spice,coffee,condiments,corn pop,curry spice,ginger
spice,nutmegs,pepper,pepper
seasonings,pop
corn,relish
condiment,saffron
seasoning,sauce
condiments,salad dressing for,sausage binding mat
erials,seasoning,spices,strach for food,turmeric for
food,cocoa

,  كبش قرنفل, قرفة بهار, يانسون,  فلفل حلو: من اجل
 زنجبيل بهار,  كري بهار,  بوشار حب الذرة,  توابل, قهوة
 زعفران, توابل,  بوشار, فلفل,  فلفل توابل,  جوزة الطيب,
 مواد تماسك السجق,  توابل سلطة,  صلصات توابل, توابل
 كاكاو,  كركم للطعام,  نشا طعام, بهارات, توابل,

In the name of: Sharekat Souq Alattareen Lllhboob W
albharat Mosahama Khososiya

 شركة سوق العطارين للحبوب والبهارات مساهمة: بأسم
خصوصية
 القدس الرام عمارة الجعبة: العنوان

Address: Alquds Alram Emaret Aljoa’bah
Address for Services:
Aljoa’bah

Alquds Alram Emaret

 القدس الرام عمارة الجعبة: عنوان التبليغ

)203(

Trade Mark No.: 29147

29147 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 32
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32 : في الصنف

Date: 27/04/2016

2016/04/27 : التاريخ

In Respect of: mineral water

 مياه معدنية: من اجل

In the name of: sharikat alnuman lesena’at alghethaeah
wal estethmar

 شركة النعمان للصناعات الغذائية واالستثمار: بأسم

Address: tafouh

2220087 تفوح-  الخيل: العنوان

Address for Services: tafouh

2220087 تفوح-  الخيل: عنوان التبليغ

)204(

Trade Mark No.: 29148

29148 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 27/04/2016

2016/04/27 : التاريخ

In Respect of: advertising services in the field of
manuafature and sale of mineral water and drinks and
jucies

 خدمات الدعاية واالعالن في مجال تصنيع وبيع: من اجل
المياه المعدنية والمشروبات والعصائر

In the name of: sharikat alnuman lesena’at alghethaeah
wal estethmar
Address: tafouh

 شركة النعمان للصناعات الغذائية واالستثمار: بأسم
2220087 تفوح-  الخيل: العنوان

Address for Services: tafouh

2220087 تفوح-  الخيل: عنوان التبليغ

)205(

Trade Mark No.: 29149

29149 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 27/04/2016

التاريخ 2016/04/27 :

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

من اجل  :المستحضرات الخاصة بتبيض أالقمشة وغيرها
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات
التنظيف والصقل والكشط وأزالة األوساخ ,مواد أزالة
الشحومات-الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الروائح
العطرية-الزيوت الطيارة -مواد التزيين ومحاليل الشعر
معاجين األسنان والحالقة-الشامبو.بأسم  :شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل م.خ.م In the name of: SHARIKAT JALA CARE LETASWIK
MAWAD AL TANTHEEF WA ALL TAGMEEL
Address: BEIT JALA _SAHEL STREET

العنوان  :بيت جاال-شارع السهل

Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت جاال-شارع السهل -تلفون 022748417

()206

العالمة التجارية رقم 29150 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/04/28 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال
وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :أم آي جي القابضة ش.ش.و

Trade Mark No.: 29150
In Class: 35
Date: 28/04/2016
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: MIG Holdings S.P.C.

العنوان  :شقة  ،72مبنى  ،852طريق  ،3618مجمع 436
منطقة السيف  -البحرين

Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436
Al seef – Bahrain

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

Address for Services:
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)207(

Trade Mark No.: 29151

29151 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36

36 : في الصنف

Date: 28/04/2016

2016/04/28 : التاريخ

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs
In the name of: MIG Holdings S.P.C.

 خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون: من اجل
المالية ؛ الشؤون العقارية
و.ش. أم آي جي القابضة ش: بأسم

Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436
Al seef – Bahrain

436  مجمع،3618  طريق،852  مبنى،72  شقة: العنوان
 البحرين- منطقة السيف

Address for Services:

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

)208(

Trade Mark No.: 29154
In Class: 35
Date: 28/04/2016
In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: MIG Holdings S.P.C.
Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436
Al seef – Bahrain

29154 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال: من اجل
وتفعيل النشاط المكتبي
و.ش. أم آي جي القابضة ش: بأسم
436  مجمع،3618  طريق،852  مبنى،72  شقة: العنوان
 البحرين- منطقة السيف
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Address for Services:

العـدد السابع عشر

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

)209(

Trade Mark No.: 29155

29155 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36

36 : في الصنف

Date: 28/04/2016

2016/04/28 : التاريخ

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs
In the name of: MIG Holdings S.P.C.

 خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون: من اجل
المالية ؛ الشؤون العقارية
و.ش. أم آي جي القابضة ش: بأسم

Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436
Al seef – Bahrain

436  مجمع،3618  طريق،852  مبنى،72  شقة: العنوان
 البحرين- منطقة السيف

Address for Services:

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

)210(

Trade Mark No.: 29156
In Class: 12
Date: 28/04/2016
In Respect of: Automobiles and structural parts thereof
In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

29156 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 المركبات وقطعها واجرائها: من اجل
و.ش. أم آي جي القابضة ش: بأسم

العـدد السابع عشر
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العنوان  ,1 :تويوتا-تشو ,تويوتا-شي ,ايشي-كين ,اليابان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

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

Address for Services:

()211

Trade Mark No.: 29157

العالمة التجارية رقم 29157 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 28/04/2016

التاريخ 2016/04/28 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة -الفواكه
والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية– الجيالتين
والمربيات– األغذية المحفوظة والمخلالت -اللبن ويره من
منتجات األلبان (زبدة وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف
وشحوم صالحة للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين.
بأسم  :شركة األنس للمواد الغذائية

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: AL-ANAS FOOD STUFF CO.
Address: Hebron

العنوان  :الخليل 2220376

Address for Services: Hebron

عنوان التبليغ  :الخليل 2220376

()212

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29159

العالمة التجارية رقم 29159 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 28/04/2016

التاريخ 2016/04/28 :

;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office function.

من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة -الفواكه
والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية– الجيالتين
والمربيات– األغذية المحفوظة والمخلالت -اللبن ويره من
منتجات األلبان (زبدة وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف
وشحوم صالحة للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين.
In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer o alanshaat
بأسم  :شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات
Address: ramallah al irsal, palestine trade tower

العنوان  :رام الله االرسال ،برج فلسطين التجاري

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

()213

العالمة التجارية رقم 29160 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2016/04/28 :
من اجل  :االتصاالت.
بأسم  :شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات
العنوان  :رام الله االرسال ،برج فلسطين التجاري
عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

Trade Mark No.: 29160
In Class: 38
Date: 28/04/2016
In Respect of: Telecommunications
In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer o alanshaat
Address: ramallah al irsal, palestine trade tower
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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()214

Trade Mark No.: 29161

العالمة التجارية رقم 29161 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 28/04/2016

التاريخ 2016/04/28 :

)In Respect of: Accommodation (Rental of temporary
, Cafes , Cafeterias , Catering (Food and drink) ,
Day-nurseries [creches] , Rental of meeting rooms ,
Restaurants , Self-service restaurants , Snack-bars

من اجل  :تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة  ،المقاهي ،
الكافتيريات  ،التزويد بالطعام والشراب  ،دور الحضانة
النهارية  ،تأجير غرف اإلجتماعات  ،المطاعم  ،مطاعم
الخدمة الذاتية  ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة
بأسم  :شركة الرائد المتحدة لألعمار والتطوير السياحي عادية In the name of: Sharekat Alraed Almotaheda Lilemar
Waltatweer Alsiyahe Adiya Ama
عامة
Address: Ramallah Alersal Bejaneb Soltat Alnaqd
العنوان  :رام الله االرسال بجانب سلطة النقد
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله االرسال بجانب سلطة جوال
0599253999

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()215

العالمة التجارية رقم 29163 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2016/04/28 :
من اجل  :شاشات تلفاز وكمبيوتر
بأسم  :شركة النجار العالمية لالستثمار
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 2231640

Trade Mark No.: 29163
In Class: 9
Date: 28/04/2016
In Respect of: TV AND COMPUTER SCREEN
In the name of: sharikat al najar alalamiah llistithmar
Address: Al khalil wad alharieeh
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Address for Services: Al khalil wad alharieeh

العـدد السابع عشر

 الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير: عنوان التبليغ
2231640

)216(

Trade Mark No.: 29164

29164 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 28/04/2016

2016/04/28 : التاريخ

In Respect of: Absorbent sheets of paper or plastic
for foodstuff packaging , Blotters , Bottle envelopes
of cardboard or paper , Bottle wrappers of cardboard
or paper , Boxes of cardboard or paper , Cardboard ,
Cardboard articles , Cardboard tubes , Face towels of
paper , Hygienic paper , Papier mâché , Toilet paper ,
Towels of paper , Table napkins of paper , Wrapping
paper ,

 أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف: من اجل
 أغطية قوارير من الورق المقوى أو،  ورق نشاف، األطعمة
 علب من،  أغلفة قوارير من الورق المقوى أو الورق، الورق
 مواد من الورق المقوى،  ورق مقوى، الورق المقوى أو الورق
 ورق،  مناشف للوجه من الورق،  أنابيب من الورق المقوى،
،  مناشف من الورق،  ورق تواليت،  ورق معجن، صحي
 ورق لف، مناديل من الورق للموائد
In the name of: Sharekat Purex Lilsinaa Waltejara  شركة بيوركس للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية: بأسم
Mosahama Khososiya

Address: Ramallah Biet Doqo

 رام الله بيت دقو: العنوان

Address for Services: Ramallah Biet Doqo

 رام الله بيت دقو: عنوان التبليغ

)217(

Trade Mark No.: 29165
In Class: 35

29165 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف

176
Date: 28/04/2016
In Respect of: Marketing, advertising and
promotion services; Provision of market research
and information services; Promoting the goods and
services of thers via computer and communication
networks; buisness and advertising services, in
particular, media planning and media buying
for others; buisness and advertising services,
in particular, advertising services for tracking
advertising performance, for managing, distributing
and serving advertising, for analyzing advertising
data, for reporting advertising data, and for
optimizing advertising performance; consulting
services in the field of advertising, in particular,
customizing marketing efforts of others; commercial
information services, in advertisement management
by providing reports, advertisement targeting, and
management of electronically stored advertising,
for use on a global computer network; Facilitating
the exchange and sale of services and products
of third parties via computer and communication
networks; Online retail store services featuring
a wide variety of consumer goods of others, gift
cards, and delivery of digital media, virtual reality
headsets, and virtual reality content and data;
Providing online marketplaces for sellers of goods
and/or services; Providing online facilities for
connecting sellers with buyers; Providing online
facilities featuring information for consumers
in the field of gifts; Promoting the goods and
services of others by providing online facilities
featuring gift suggestions; Buisness networking;
Employment and recruiting services; Advertising
and information distribution services, in particular,
providing classified advertising space via the
global computer network; providing classified
advertising space via the global computer network;
providing on- line computer databases and on-line
searchable databases in the field of classifieds; Prepaid gift card services, in particular, issuing gift
card certificates that may be redeemed for goods
or services; Chartitacble services, in particular
promoting public awareness about charitable,
philanthropic, volunteerm public and community
service and humanitarian activities; Providing
contest and incentive award programs designed to
recognize, reward and encourage indiviuals and
groups which engage in self- improvement,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

2016/04/28 : التاريخ
; خدمات الدعاية واإلعالن والترويج، التسويق: من اجل
خدمات تقديم بحوث السوق والمعلومات; ترويج سلع
وخدمات اآلخرين عبر شبكات الكومبيوتر والتوصل; خدمات
 التخطيط، وعلى وجه الخصوص,التجارة والدعاية واإلعالن
اإلعالمي وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين; خدمات التجارة
 خدمات الدعاية، وعلى وجه الخصوص،والدعاية واإلعالن
 وتوزيع وتقديم، اإلدارة،واإلعالن لتتبع اآلداء الدعائي
 لإلبالغ، لتحليل بيانات الدعاية واإلعالن،الدعاية واإلعالن
 وتحسين اآلداء الدعائي،عن بيانات الدعاية واإلعالن
،واإلعالني; خدمات استشارية في ميدان الدعاية واإلعالن
 تخصيص الخدمات التسويقية،وعلى وجه الخصوص
 وعلى وجه،الخاصة باآلخرين; خدمات المعلومات التجارية
، ادارة الدعاية واإلعالن من خالل تزويد التقارير،الخصوص
 وادارة الدعاية واإلعالن،اإلستهداف الدعائي واإلعالني
 الستخدامها في شبكة الكومبيوتر،المخزنة الكترونيا
العالمية; تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات األطراف
عبر شبكات الكومبيوتر والتواصل; خدمات- الثالثة
محالت البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت إلستعراض بضائع
 وتوصيل الوسائل، بطاقات الهدايا،المستهلكين المتنوعة
،أجهزة الواقع اإلفتراضي التي توضع على الرأس،الرقمية
وبيانات ومحتوى الواقع اإلفتراضي; توفير اماكن للتسوق
او الخدمات; توفير/على اإلنترنت لبائعي البضائع و
;تسهيالت على اإلنترنت لربط البائعين مع المشتريين
توفير مرافق على اإلنترنت إلستعراض معلومات للزبائن
في ميدان الهدايا; توفير بضائع وخدمات اآلخرين من خالل
;توفير مرافق على اإلنترنت إلستعراض مقترحات للهدايا
التواصل التجاري; خدمات التشغيل والتوظيف; خدمات
، وعلى وجه الخصوص،توزيع الدعاية واإلعالن والمعلومات
توفير مساحات اعالنية مصنفة عبر شبكات الكومبيوتر
العالمية; توفير قواعد بيانات للكومبيوتر على اإلنترنت و
قواعد بينات قابلة للبحث على اإلنترنت في مجال البحث
في مجال اإلعالنات المبوبة; خدمات بطاقات الدفع المسبق
 اصدار شهادات بطاقات، وعلى وجه الخصوص،للهدايا
;الهدايا التي يمكن استبدالها مقابل بضائع أو خدمات
 على وجه الخصوص تعزيز الوعي العام،خدمات خيرية
 وخدمات العامة، التطوعية، الخيرية،بالنشاطات اإلحسانية
;والمجتمعية واإلنسانية
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self-fulfillment,
charitable,
philanthropic,
voulnteer, public and community service and
humanitarian activities and sharing of creative
work product; organizing exhibitions and events in
the field of software and hardware development for
commercial or advertising purposes; Association
services that promote the interests of professionals
and buisnesses in the field of mobile software
application development.

العـدد السابع عشر

توفير المسابقات وبرامج الجوائز التحفيزية المصممة لتقدير
وتشجيع ومكافآة األفراد والجماعات والتي تشارك في تطوير
، الخيرية، والنشاطات اإلحسانية، وتحقيق الذات،الذات
 خدمات العامة والمجتمعية واإلنسانية ومشاركة،التطوعية
منتجات العمل اإلبداعي; تنظيم المعارض واألحداث في
مجال تطوير العتاد والبرامج للغايات التجارية والدعاية
واإلعالن; خدمات اإلتحادات التي تشجع المصالح المهنية
.والتجارية في مجال تطوير برامج تطبيقات الهواتف

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)218(

Trade Mark No.: 29166
In Class: 9
Date: 28/04/2016
In Respect of: Computer hardware; Computer
software for social networking; Computer software
development tools; Computer software for use
as an application programming interface (API);
Application programming interface (API) for use
in building software applications; Application
programming interface (API) forcomputer
software which facilitates online services for
social networking and for data retrieval, upload,
download, access and management; Computer
software for creating, managing, and interacting
with an online community; Computer software for
organizing events; Computer software for creating,
editing, uploading, downloading, accessing,

29166 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 أجهزة الحاسوب; برامج الحاسوب للتواصل: من اجل
اإلجتماعي; أدوات تطوير برمجيات الحاسوب;برامج
الحاسوب إلستخدامها كأجهزة بينيةلمبرمج التطبييقات
) إلستخدامهAPI(  اجهزة بينية لبرامج التطبيقاتAPI;
في تطبيقات بناء البرامج;اجهزة بينيةلمبرمج التطبيقات
) لبرامج الحاسوب والتي تسهل خدمات اإلنترنتAPI(
للتواصل اإلجتماعي واسترجاع وتحميلوتنزيلوالوصول إلى
 والتفاعل، وادارة،واإلدارة البينات; برامج الحاسوب إلنشاء
; برامج الحاسوب لتنظيم الفعاليات،مع المجتمع اإللكتروني
، الوصول، تنزيل، تحميل، تحرير،برامج الحاسوب إلنشاء
، تعليق، ربط، انسياب، تدوين، وسم، عرض، نشر،مشاهدة
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viewing, posting, dispalying, tagging, blogging,
streaming, linking, annotating, indicating sentiment
about, commenting on, embedding, transmitting,
and sharing or otherwise proividng electronic media
or information via computer and communication
networks;Computer software for modifying and
enabling transmission of images, audio visual
and video content; Computer software for the
collection, managing, editing, organizing, modifying,
transmission, sharing, and storage of data and
information; Dowloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
buisness transactions via a global computer and
communication networks; Software for sending
electronic message alerts, notifications and
reminders; Software for transmitting orders; Software
for sending and receiving electronic messages;
Computer search engine software; Magenetically
encoded gift cards; Computer software for use in
creating, managing, measuring, and disseminating
advertising of others; Ad server, inparticular, a
computer server for storing advertisements and
delivering advertisemnts to websites; Virtual reality
game software; Virtual reality game computer
hardware; Computer peripheral devices; Virtual
reality software for use in enabling computers, video
game consoles, handheld video game consoles, tablet
computers, mobile devices, and mobile telephones
to provide virtual reality experiences; Electronic
game software for wireless devices; Electronic game
software for handheld electronic devices; Video and
computer game programs; Wearable peripherals for
computers, tablet computers, mobile devices and
mobile telephones; Virtual reality software; Video
game software; Interactive mutlimedia computer
game programs; Downloadable electronic game
programs; Computer game software; Headsets
for use with computers; Laser equipment for nonmedical purposes; Wearable computer peripherals;
Peripherals; Computer software for remote
communication; Augmented reality software for
use in mobile devices for integrating electronic data
with real world environments for the purposes of
entertainment, education, gaming, communicating,
and social networking; Downloadable software in
the natureof a mobile application for accessing and
viewing text, images and electronic data relating to
conferences in the field of software development;
Computer software to enable development,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 والمشاركة، نقل، دمج، التعليق على،تعبير عن المشاعر
أو توفير وسائل اعالم الكترونية أو معلومات عبر وسائل
شبكات اإلتصاالت والحاسوب بأي شكل آخر; برامج
 المحتوى السمعي،الحاسوب لتعديل وتمكين نقل الصور
، وادارة، والبصري ومحتوى الفيديو;برامج الحاسوب لجمع
 وتخزين، ومشاركة، ونقل، وتعديل، وتنظيم،وتحرير
البيانات والمعلومات; برامج حاسوب للتجارة اإللكترونية
قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين لتنفيذ صفقات
تجارية الكترونية عبر شبكات الحاسوب واإلتصاالت
، اشعارات،العالمية;برامج إلرسال رسائل تحذير الكترونية
تذكيرات; برامج لنقل األوامر; برامج إلرسال واستقبال
رسائل الكترونية;برامج حاسوب لمحرك البجث; بطاقات
هدايا مشفرة مغناطسيا; برامج حاسوب إلستخدامها في
 ونشر إعالنات اآلخرين;خادم شبكة، قياس، ادارة،انشاء
 الحاسوب الخادم لتخزين اإلعالنات،وبشكل خاص،االعالنات
وتوصيل اإلعالنات للمواقع اإللكترونية;برامج ألعاب الواقع
،اإلفتراضي; أجهزةالحاسوب أللعاب الواقع اإلفتراضي
أجهزة الحاسوب الثانوية; برامج الواقع اإلفتراضي
إلستخدامها في تجهيز الحواسيب وأجهزة العاب الفيديو
 واجهزة، وحواسيب لوحية،واألجهزة المحمولة يدويًا
 وهواتف محمولة لتوفير مغامرات وتجارب،خلوية محمولة
الواقع اإلفتراضي;برامج األلعاب اإللكترونية لألجهزة
الالسلكية;برامحج العاب الكترونية لألجهزة اإللكترونية
;المحمولة يدويا; برامج العاب الفيديو والكومبيوتر
،أجهزة ثانوية يمكن ارتداؤها للحواسيبوالحواسيباللوحية
واالجهزةال محمولة والهواتف المحمولة;برامج الواقع
اإلفتراضي;برامج ألعاب الفيديو; برامج ألعاب الحاسوب
التفاعلية المتعددت الوسائط;برامج األلعاب االلكترونية
القابلة للتحميل;برامج ألعاب حاسوب;سماعات لإلستخدام
مع الحاسوب;معدات ليزر لإلستخدامات غير الطبية;أجهزة
حاسوب ثانوية يمكن ارتداؤها;أجهزة ثانوية;برامج
حاسوب للتواصل عن بعد;برامج تعزيز الواقع إلستخدامها
في األجهزة المحمولة لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات
التواصل،اللعب،التعليم،الواقع العالمي لغايات التسلية
والشبكات اإلجتماعية;برامج قابلة للتحميل على شكل،
 وبيانات، الصور،تطبيقات محمولة للوصول ومشاهدة النص
;الكترونية ذات عالقة بالمؤتمرات في مجال تطوير البرامج
، المعاينة، التقييم،برامج الحاسوب لتمكين التطوير
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assessment, testing, and maintenance of mobile
software applications for portable electronic
communication devices namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer
tablets; Computer software for converting natural
language into machine-executable commands;
Computer software, namley and interpretive
interface for facilitating interaction between
humans and machines; Computer software in the
field of artificial intelligence; Computer software
development tools to enable mobile software
applications to access backend services; namely data
storage, push notifications, and user management.

العـدد السابع عشر

وصيانة تطبيقات البرامج المحمولة ألجهزة التواصل
الهواتف، الهواتف المحمولة، وباألخص،اإللكترونية النقالة
 الحواسيب المحمولة يدويًا والحواسيب،الذكية
اللوحية;برامج حاسوب لتحويل اللغة المألوفة إلى أوامر آلية
 واجهة تفسيرية، وباألخص،قابلة للتنفيذ; برامج حاسوب
لتهسيل التفاعل بين البشر واآلالت; برامج حاسوب في
ميدان الذكاء الصناعي; أدوات تطوير برامج حاسوب
لتمكين تطبيقات البرامج المحمولة للوصول إلى خدمات
اإلشعارات المرسلة، تخزين البيانات، وباألخص،خلفية
،والمستقبلة تلقائيًا دون إستعمال البرمجيات أو التطبيقات
.وادارة المستخدم

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29167
In Class: 36
Date: 28/04/2016
In Respect of: Financial transaction processing
services, in particular, clearing and reconciling
financial transactions via computer and
communication networks; Electronic processing
and transmission of bill payment data for users
of computer and communication networks;
Electronic funds transfer services; Bill payment
services; Financial exchange services, in
particular, providing a virtual currency for user by
members of an online community via computer
and communication networks.

29167 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 على وجه، خدمات معالجة للصفقات المالية:من اجل
 عمليات التقاص وتوفيق الصفقات المالية،الخصوص
عبر الحاسوب وشبكات اإلتصاالت; المعالجة اإللكترونية
ونقل بيانات دفع فواتير لمستخدمي الحاسوب وشبكات
اإلتصاالت; خدمات تحويل المال الكترونيا; خدمات دفع
 توفير، على وجه الخصوص،الفواتير; خدمات التبادل المالي
عملة افتراضية إلستخدامها من قبل أعضاء مجتمع اإلنترنت
.عبر الحاسوب وشبكات اإلتصاالت
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In the name of: .Facebook, Inc

العـدد السابع عشر
. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29168
In Class: 41
Date: 28/04/2016
In Respect of: Entertainment services; Providing
computer, electronic and online databases for
educational, recreational and amusement use
in the field of entertainment and in the fields
of secondary, collegiate, social and community
interest groups; Photosharing and video sharing
services; Electronic publishing services for others;
Entertainment services, in particular facilitating
interactive and multiplayer and single player
game services for games played via computer or
communication networks; Providing information
about online computer games and video games via
computer or communication networks; Arranging
and conducting competitions and facilitating events
for video gamers and computer game players;
Providing online resources for software developers;
Contest and incentive award programs designed to
recognize, reward and encourage individuals and
groups which engage in self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community service amd humanitarian
activities and sharing of creative work product;
Organizing and sponsoring contest and incentive
award programs for software developers;
Publication of educational materials, in particular,
publishing of books, journals,

29168 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 قواعد، خدمات الترفيه; توفير الكومبيوتر: من اجل
،بيانات الكترونية وعلى اإلنترنت لإلستخدام التعليمي
الترفيهي والتسلية في مجال الترفيه وفي مجاالت مصالح
; اإلجتماعية والمجتمعية، الجامعية،مجموعات الثانوية
خدمات مشاركة الصور والفيديو;خدمات النشر اإللكتروني
 على وجه الخصوص تسهيل،لآلخرين;خدمات الترفيه
خدمات اللعب التفاعلية والمتعددة الالعبين والالعب الفردي
أللعاب يتم لعبها عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل;توفير
معلومات حول ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وألعاب
الفيديو عبر الحاسوب وشبكات التواصل; تنظيم واجراء
المسابقات وتسهيل فعاليات لالعبي الفيديو والعبي العاب
;الكومبيوتر; توفير مصادر على اإلنترنت لمطوري البرمجيات
مكافآة،برامج مكافآت تنافسية وتحفيزية مصممة لتقدير
،وتشجيع األفراد والجماعات والمشاركة في تطوير النفس
 وخدمة العامة، تطوعي، انساني،اإلحسان،تحقيق الذات
والمجتمع ونشاطات انسانية ومشاركة منتج العمل
اإلبداعي; تنظيم وتمويل برامج مكافآت تنافسية وتحفيزية
 على وجه،لمطوري البرمجيات; منشورات للمواد التعليمية
 ومنشورات، الصحف، المجالت، نشر الكتب،الخصوص
، على وجه الخصوص،الكترونية; خدمات تعليمية

181

2017/1/26

newsletters
and
electronic
publications;
Educational services, in particular, organizing
and
conducting
conferences,
courses,
seminars, and online training in the fields of
advertising, marketing, social networking, the
Internet, and social media, and distribution of
course material in connection therewith; Online journals, in particular, weblogs (blogs)
featuring user-defined content; Entertainment
services, in particular, providing virtual
reality games, interactive entertainment and
virtual reality content; Providing a computer
game for use network-wide by network users;
Providing online augmented reality games;
Entertainment services, in particular, providing
online video games; Organizing exhibitions
in the field of interactive entertainment,
virtual reality, consumer electronics and video
game entertainment industries for cultural or
educational purposes; arranging and conducting
educational conferences; organizing exhibitions
and events in the field of software development
for educational purposes; Educational services,
namely, organizing and conducting conferences
and seminars in the fields of artificial intelligence
and the internet of things.

العـدد السابع عشر

 وتدريب على، حلقات دراسية، دورات،تنظيم وعقد مؤتمرات
، التواصل اإلجتماعي، التسويق،اإلنترنت في مجاالت اإلعالن
 وتوزيع المادة، وسائل التواصل اإلجتماعي،اإلنترنت
، على وجه الخصوص،التدريسية من خالل; مجالت اإلنترنت
;المدونات (المدونات) استعراض محتويات المستخدم
 توفير العاب الواقع، على وجه الخصوص،خدمات الترفيه
; الترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع اإلفتراضي،اإلفتراضي
توفير لعبة الكومبيتور إلستخدامها على جميع أنحاء الشبكة
من قبل مستخدمي الشبكة; توفير ألعاب الواقع اإلفتراضي
، على وجه الخصوص،المعزز على اإلنترنت; خدمات الترفيه
توفير ألعاب فيديو على اإلنترنت; تنظيم المعارض في
 المستهلك، الواقع اإلفتراضي،ميدان الترفيه التفاعلي
اإللكتروني وصناعة ألعاب فيديو ترفيهية ألغراض ثقافية
وتعليمية; تنظيم وعقد مؤتمرات تعليمية; تنظيم معارض
;وفعاليات في ميدان تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية
 تنظيم وعقد مؤتمرات وحلقات، أي،خدمات تعليمية
.دراسية في مجاالت الذكاء الصناعي وانترنت األشياء

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)221(

Trade Mark No.: 29169
In Class: 42
Date: 28/04/2016

29169 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
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In Respect of: Design and development of computer
hardware and software; Computer services, in
particular, creating virtual communities for registered
users to organize groups and events, participate
in discussions and engage in social, buisness and
community networking; Computer services, in
particular, hosting electronic facilities for others
for organizing and conducting meetings, events and
interactive discussions via communication networks;
Computer services in the nature of customized web
pages featuring user-defined or specified information,
personal profiles, audio, video, photographic images,
text, graphics and data; Computer services, in
particular, providing search engines for obtaining
data on a global computer network; Providing a web
site featuring technology that enables online users to
create personal profiles featuring social and business
networking information and to transfer and share
such information among multiple online facilities; In
Respect of: Design and development of computer
hardware and software; Computer services,
in particular, creating virtual communities for
registered users to organize groups and events,
participate in discussions and engage in social,
buisness and community networking; Computer
services, in particular, hosting electronic
facilities for others for organizing and conducting
meetings, events and interactive discussions via
communication networks; Computer services
in the nature of customized web pages featuring
user-defined or specified information, personal
profiles, audio, video, photographic images,
text, graphics and data; Computer services, in
particular, providing search engines for obtaining
data on a global computer network; Providing
a web site featuring technology that enables
online users to create personal profiles featuring
social and business networking information and
to transfer and share such information among
multiple online facilities; Providing temporary use
of non-downloadable software applications for
social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, photographic
images, text, graphics and data; Application
service provider (ASP) services, in particular,
hosting computer software applications of others;
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العـدد السابع عشر

 خدمات تصميم وتطوير معدات وبرامج: من اجل
، وعلى وجه الخصوص، خدمات الكومبيوتر،الكومبيوتر
ُ انشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين
المسجلين
 المشاركة في النقاشات،لتنظيم المجموعات والمناسبات
 التجارية والتواصل،واإلنخراط في الشبكات اإلجتماعية
، وعلى وجه الخصوص،بالمجتمع; خدمات الكومبيوتر
تفعيل مرافق الكترونية لآلخرين لتنظيم وعقد
 مناسبات ومناقشات تفاعلية عبر شبكات،اجتماعات
التواصل; خدمات الكومبيتور على شكل صفحات ويب
المستخدم أو معلومات-مخصصة تستعرض تعريف
 صور، فيديو، سمعي، معلومات شخصية،محددة
، تصاميم وبيانات; خدمات كومبيوتر، نص،فوتوغرافية
 تزويد محركات بحث للحصول على،على وجه الخصوص
بيانات على شبكة الكومبيوتر العالمية; تزويد موقع
ُ
الكتروني يستعرض تكنولوجيا التي تمكن مستخدمي
اإلنترنت إلنشاء معلومات شخصية تستعرض معلومات
الشبكات االجتماعية والتجارية ونقل ومشاركة تلك
المعلومات على مرافق اإلنترنت المتعددة; توفير
،تطبيقات برامج غير قابلة للتحميل للتواصل اإلجتماعي
، الفيديو، والنقل السمعي،انشاء مجتمعات افتراضية
 خدمات، رسومات وبيانات، نصوص،صور فوتوغرافية
 استضافة، على وجه الخصوص،)ASP( تطبيق مزود الخادم
تطبيقات برنامج الكومبيوتر لآلخرين; تطبيق مزود الخادم
، تحرير،) تستعرض برنامج لتمكين أو تسهيل انشاءASP(
، وسم، عرض، مشاركة، مشاهدة، الوصول، تنزيل،تحميل
 التعليق،يعبر عن المشاعر، تأشير، ربط،انسياب،تدوين
 ومشاركة أو توفير وسائل اعالن الكتروينة، نقل، دمج،على
أو معلومات عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل; توفير خدمة
شبكات اإلنترنت والتي تمكن المستخدمين من نقل بيانات
الهوية الشخصية ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع
وبين العديد من المرافق على اإلنترنت; توفير معلومات من
 تتضمن،محتويات قابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات
 وسائل، رسومات، قواعد بيانات، وثائق الكترونية،النص
 صور فوتوغرافية ومعلومات سمعية،اعالم الكترونية
 على الكومبيوتر وشبكات التواصل; توفير برامج،بصرية
للتجارة اإللكترونية غير قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين
لتنفيذ صفقات تجارية الكترونية عبر شبكات الحاسوب
، على وجه الخصوص،العالمية; خدمات الحاسوب
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Application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the creating, editing,
uploading, downloading, accessing, viewing,
posting, displaying, tagging, blogging, streaming,
linking, annotating, indicating sentiment about,
commenting on, embedding, transmitting, and
sharing or otherwise providing electronic media
or information via computer and communication
networks; Providing an online network service
that enables users to transfer personal identity
data to and share personal identity data with
and among multiple online facilities; Providing
information from searchable indexes and
databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics, electronic media,
photographic images and audio visual information,
on computer and communication networks;
Providing
non-downloadable
e-commerce
software to allow users to perform electronic
business transactions via global computer network;
Computer services, in particular, application
service provider featuring application programming
interface (API) software to allow users to perform
electronic buisness transactions via a global
computer network; Software as a service (SAAS)
services featuring software for sending electronic
message alerts, for transmitting orders and sending
and receiving electronic messages, and to allow
users to perform electronic business transactions via
a global computer network; Providing temporary
use of on-line non-downloadable software for use
in managing, measuring, and serving advertising
of others; Application service provider featuring
application programming interface (API) software for
managing, tracking, reporting and measuring media
planning, media buying and advertising of others;
Online ad-buying platform provider, in particular,
providing non-downloadable software programs for
allowing buyers and sellers of online advertising to
purchase and sell advertising inventory; Platform
as a service (PAAS) featuring computer software
platforms for use in purchasing and disseminating
advertising; Application service provider (ASP)
featuring software for use in buying, selling, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery,
and reporting of online advertising and marketing;
Application service provider (ASP) featuring
software for use in designing and managing online
advertising and marketing campaigns;
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العـدد السابع عشر

)API( تطبيق مزود الخادم إلستعراض واجهة مبرمج التطبيق
للسماح للسمتخدمين لتنفيذ الصفقات التجارية اإللكترونية
)SAAS( عبر شبكات الكومبيوتر العالمية; برنامج كخدمة
،إلستعراض برنامج إلرسال رسائل تنبيهات الكترونية
 والسماح،لنقل طلبات وارسال واستقبال رسائل الكترونية
للمستخدمين لتنفيذ صفقات تجارية الكترونية عبر شبكات
الكومبيوتر العالمية; توفير استخدام مؤقت لبرامج غير
، قياس،قابلة للتنزيل على اإلنترنت إلستخدامها في ادارة
وتوفير اإلعالنات لآلخرين; تطبيق مزود الخدمة إلستعراض
، تقرير، تتبع،) من أجل ادارةAPI( واجهة مبرمج التطبيق
 شراء وسائل اإلعالم واإلعالن،قياس التخطيط اإلعالمي
 على وجه،لآلخرين; مزود منصة لشراء اإلعالنات على اإلنترنت
 توفير برامج غير قابلة للتنزيل للسماح للمشتريين،الخصوص
والبائعين إلعالنات اإلنترنت لشراء وبيع قائمة مخزون
) إلستعراض منصاتPAAS( اإلعالنات; ببرنامج كخدمة
;برامج الكومبيوتر لإلستخدام في شراء ونشر اإلعالنات
) إلستعراض برنامج لإلستخدامASP( مزود خدمة التطبيق
،تحليل، استهداف، تحسين، تقييم، تتبع، شراء،في بيع
 وابالغ اإلعالن على اإلنترنت والتسويق; مزود،توصيل
) إلستعراض البرنامج لإلستخدام فيASP( خدمة التطبيق
;التصميم وادارة اإلعالنات على اإلنترنت وحمالت التسويق
تصمين وتطوير برامج العاب الكومبيوتر وبرامج العاب
 أنظمة برامج العاب،الفيديو إلستخدامها مع الكومبيوترات
الفيديو وشبكات الكومبيوتر; تطوير أجهزة الكومبيوتر
أللعاب الفيديو; خدمات تطوير العاب الفيديو; توفير مواقع
،على اإلنترنت والتي تقدم للمستخدمين اإلمكانية لتحميل
;تعديل ومشاركة محتوى الواقع اإلفتراضي والبيانات
 تطوير وخدمات اإلختبار في ميدان، بحث، هندسة،تصميم
تطوير برامج التطبيق المحمول ذات العالقة باإلستخدام
ووظائف اإلرتباطات التشعبية; اإلستشارة التقنية في ميدان
تطوير برامج التطبيق المحمولة ذات العالقة باإلستخدام
ووظائف اإلرتباطات التشعبية; توفير استخدام مؤقت
، تقييم،لبرامج الكومبيوتر غير القابلة للتنزيل تمكن طوير
 وصيانة تطبيقات البرامج المحمولة ألجهزة اإلتصال،اختبار
 الهواتف، الهواتف المحمولة، أي،االلكترونية المحمولة
; الكومبيوترات المحمولة باليد وأقراص الكومبيوتر،الذكية
 وندوات في، تنظيم وعقد مؤتمرات، أي،خدمات تعليمية
.مجاالت الدكاء الصناعي وانترنت األشياء
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Designing and developing computer game software
and video game networks; Development of
computer hardware for computer games; Video game
development services; Providing online sites that
gives users the ability to upload, modify and share
virtual reality content and data; Design, engineering,
research, development and testing services in the
field of mobile application software development
related to the use and functionality of hyperlinks;
technical consultation in the field of mobile
application software development related to the use
and functionality of hyperlinks; providing temporary
use of non-downloadable computer software enabling
development, assessment, testing, and maintenance of
mobile software applications for portable electronic
communication devices, namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer
tablets; Educational services, namely, orginizing and
conducting conferences and seminars in the fields of
artificial intelligence and the internet of things.
In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)222(

Trade Mark No.: 29170
In Class: 38
Date: 28/04/2016
In Respect of: Photo sharing and video sharing
services, in particular, electronic transmission of
digital photo files, videos and audio visual content
among internet users; Telecommunications;
Providing access to computer,

29170 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 على، خدمات مشاركة الصور ومشاركة الفيديو: من اجل
، اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية،وجه الخصوص
أشرطة الفيديو والمحتوى السمعي والبصري بين مستخدمي
،اإلنترنت; اإلتصاالت; توفير الوصول إلى الحاسوب
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electronic
and
online
databases;
Telecommunications services, in particular,
electronic transmission of electronic media,
data, messages, graphics, images, audio, video
and information; Providing online forums for
communication on topics of general interest;
Providing online communications links which
transfer mobile device and Internet users
to other local and global online locations;
Facilitating access to third party websites or
to other electronic third party content via a
universal login; Providing online chat rooms,
email and instant messaging services, and
electronic bulletin boards; Audio, text and
video broadcasting services over computer or
other communication networks, in particular,
uploading, posting, displaying, modifying,
tagging, and electronically transmitting data,
information, audio and video; voice over
internet protocol (VOIP) services; Telephony
communication services; providing access
to computer databases in the fields of social
networking, social introduction and dating.

In the name of: .Facebook, Inc
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

العـدد السابع عشر

، خدمات اإلتصاالت،قواعد البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت
، البث اإللكتروني للوسائط اإللكترونية،على وجه الخصوص
; فيديو ومعلومات، سمعي، صور، رسومات، رسائل،بيانات
توفير منتديات على االنترنت للتواصل حول الموضوعات
ذات المصلحة العامة; توفير روابط لتواصل اإلنترنت والتي
تحول األجهزة المحمولة ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن
محلية وعالمية على اإلنترنت; توفير روابط اتصاالت عبر
اإلنترنت لنقل الجهاز المحمول ومستخدمي اإلنترنت إلى
أماكن محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت; تسهيل الوصول
للمواقع اإللكترونية الخاصة بالغير أو محتوى الطرف الثالث
اإللكتروني عبر تسجيل دخول عالمي;توفير غرف دردشة
، خدمات البريد اإللكتروني والرسائل الفورية،على اإلنترنت
 وخدمات، فيديو، نصي،ولوحات نشرات الكترونية; سمعي
،البث التلفزيوني على الحاسوب أو أية شبكات تواصل أخرى
 ونقل، وسم، تعديل، عرض، نشر، رفع،على وجه الخصوص
 السمعي والفيديو; خدمات، المعلومات،البيانات الكترونيا
); خدمات التواصلVOIP( الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
عبر التلفونات; توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب
 التعارف اإلجتماعي،في مجاالت التواصل اإلجتماعي
.والمواعدة
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)223(

Trade Mark No.: 29171
In Class: 45
Date: 28/04/2016

29171 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
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In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introductions and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, in particular self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities; Providing user authentication services
in e-commerce transactions; Providing user
authentication of electronic funds transfer, credit
and debit card and electronic check transactions via
a global computer network. =

العـدد السابع عشر

; خدمات التواصل والمرافقة، تعارف اجتماعي: من اجل
توفير الوصول لقواعد بيانات الحاسوب في مجاالت التواصل
 توفير الخدمات، والتعارف اجتماعي والمرافقة،اإلجتماعي
 على،اإلجتماعية والمعلومات في مجال التطوير الشخصي
 األعمال، تحقيق الذات،الوجه الخصوص; التطوير الشخصي
، وخدمات العامة والمجتمع، والتطوعية، واإلنساني،الخيرية
والنشاطات اإلنسانية; توفير خدمات مصادقة المستخدم
في معامالت التجارة اإللكترونية; توفير توثيق المستخدم
 معامالت بطاقات اإلئتمان،على تحويل األموال الكترونيا
.والخصم والشيك اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب العالمية

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)224(

Trade Mark No.: 29172
In Class: 36
Date: 28/04/2016
In Respect of: Photo sharing and video sharing
services, in particular, electronic transmission of
digital photo files, videos and audio visual content
among internet users; Telecommunications;
Providing access to computer, electronic and
online databases; Telecommunications services,
in particular, electronic transmission of electronic
media, data, messages, graphics, images, audio,
video and information; Providing online forums
for communication on topics of general interest;
Providing online communications links which
transfer mobile device and Internet users to other
local and global online locations;

29172 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 على، خدمات مشاركة الصور ومشاركة الفيديو: من اجل
، اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية،وجه الخصوص
أشرطة الفيديو والمحتوى السمعي والبصري بين مستخدمي
 قواعد،اإلنترنت; اإلتصاالت; توفير الوصول إلى الحاسوب
، خدمات اإلتصاالت،البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت
، البث اإللكتروني للوسائط اإللكترونية،على وجه الخصوص
; فيديو ومعلومات، سمعي، صور، رسومات، رسائل،بيانات
توفير منتديات على االنترنت للتواصل حول الموضوعات
ذات المصلحة العامة; توفير روابط لتواصل اإلنترنت والتي
تحول األجهزة المحمولة ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن
;محلية وعالمية على اإلنترنت
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Facilitating access to third party websites or to
other electronic third party content via a universal
login; Providing online chat rooms, email and
instant messaging services, and electronic bulletin
boards; Audio, text and video broadcasting
services over computer or other communication
networks, in particular, uploading, posting,
displaying, modifying, tagging, and electronically
transmitting data, information, audio and video;
voice over internet protocol (VOIP) services;
Telephony communication services; providing
access to computer databases in the fields of social
networking, social introduction and dating.

العـدد السابع عشر

توفير روابط اتصاالت عبر اإلنترنت لنقل الجهاز المحمول
ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن محلية وعالمية أخرى على
اإلنترنت; تسهيل الوصول للمواقع اإللكترونية الخاصة
بالغير أو محتوى الطرف الثالث اإللكتروني عبر تسجيل
 خدمات،دخول عالمي;توفير غرف دردشة على اإلنترنت
 ولوحات نشرات،البريد اإللكتروني والرسائل الفورية
 وخدمات البث التلفزيوني، فيديو، نصي،الكترونية; سمعي
 على وجه،على الحاسوب أو أية شبكات تواصل أخرى
 ونقل البيانات، وسم، تعديل، عرض، نشر، رفع،الخصوص
 السمعي والفيديو; خدمات الصوت، المعلومات،الكترونيا
); خدمات التواصل عبرVOIP( عبر بروتوكول اإلنترنت
التلفونات; توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب في
. التعارف اإلجتماعي والمواعدة،مجاالت التواصل اإلجتماعي

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)225(

Trade Mark No.: 29173
In Class: 38
Date: 28/04/2016
In Respect of: Photo sharing and video sharing
services, in particular, electronic transmission of
digital photo files, videos and audio visual content
among internet users; Telecommunications;
Providing access to computer, electronic and
online databases; Telecommunications services,
in particular, electronic transmission of electronic
media, data, messages, graphics, images, audio,
video and information; Providing online forums for
communication on topics of general interest;

29173 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
، خدمات مشاركة الصور ومشاركة الفيديو: من اجل
 اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور،على وجه الخصوص
 أشرطة الفيديو والمحتوى السمعي والبصري،الرقمية
بين مستخدمي اإلنترنت; اإلتصاالت; توفير الوصول إلى
 خدمات، قواعد البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت،الحاسوب
 البث اإللكتروني للوسائط، على وجه الخصوص،اإلتصاالت
 فيديو، سمعي، صور، رسومات، رسائل، بيانات،اإللكترونية
ومعلومات; توفير منتديات على االنترنت للتواصل حول
;الموضوعات ذات المصلحة العامة

188

2017/1/26

Providing online communications links which
transfer mobile device and Internet users to other
local and global online locations; Facilitating
access to third party websites or to other electronic
third party content via a universal login; Providing
online chat rooms, email and instant messaging
services, and electronic bulletin boards; Audio,
text and video broadcasting services over computer
or other communication networks, in particular,
uploading, posting, displaying, modifying, tagging,
and electronically transmitting data, information,
audio and video; voice over internet protocol
(VOIP) services; Telephony communication
services; providing access to computer databases in
the fields of social networking, social introduction
and dating.

In the name of: .Facebook, Inc
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

العـدد السابع عشر

توفير روابط لتواصل اإلنترنت والتي تحول األجهزة
المحمولة ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن محلية وعالمية
على اإلنترنت; توفير روابط اتصاالت عبر اإلنترنت لنقل
الجهاز المحمول ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن محلية
وعالمية أخرى على اإلنترنت; تسهيل الوصول للمواقع
اإللكترونية الخاصة بالغير أو محتوى الطرف الثالث
اإللكتروني عبر تسجيل دخول عالمي;توفير غرف دردشة
، خدمات البريد اإللكتروني والرسائل الفورية،على اإلنترنت
 وخدمات، فيديو، نصي،ولوحات نشرات الكترونية; سمعي
،البث التلفزيوني على الحاسوب أو أية شبكات تواصل أخرى
 ونقل، وسم، تعديل، عرض، نشر، رفع،على وجه الخصوص
 السمعي والفيديو; خدمات، المعلومات،البيانات الكترونيا
); خدمات التواصلVOIP( الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
عبر التلفونات; توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب
 التعارف اإلجتماعي،في مجاالت التواصل اإلجتماعي
.والمواعدة
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)226(

Trade Mark No.: 29174
In Class: 41
Date: 28/04/2016
In Respect of: Entertainment services; Providing
computer, electronic and online databases for
educational, recreational and amusement use in the
field of entertainment and in the fields of secondary,
collegiate, social and community interest groups;
Photosharing and video sharing services; Electronic
publishing services for others;

29174 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
 قواعد بيانات، خدمات الترفيه; توفير الكومبيوتر:من اجل
 الترفيهي،الكترونية وعلى اإلنترنت لإلستخدام التعليمي
والتسلية في مجال الترفيه وفي مجاالت مصالح مجموعات
 اإلجتماعية والمجتمعية; خدمات، الجامعية،الثانوية
;مشاركة الصور والفيديو;خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين

189
Entertainment services, in particular facilitating
interactive and multiplayer and single player
game services for games played via computer or
communication networks; Providing information
about online computer games and video games
via computer or communication networks;
Arranging and conducting competitions and
facilitating events for video gamers and computer
game players; Providing online resources for
software developers; Contest and incentive
award programs designed to recognize, reward
and encourage individuals and groups which
engage in self-improvement, self-fulfillment,
charitable, philanthropic, volunteer, public and
community service amd humanitarian activities
and sharing of creative work product; Organizing
and sponsoring contest and incentive award
programs for software developers; Publication
of educational materials, in particular, publishing
of books, journals, newsletters and electronic
publications; Educational services, in particular,
organizing and conducting conferences, courses,
seminars, and online training in the fields of
advertising, marketing, social networking, the
Internet, and social media, and distribution of
course material in connection therewith; Online journals, in particular, weblogs (blogs)
featuring user-defined content; Entertainment
services, in particular, providing virtual
reality games, interactive entertainment and
virtual reality content; Providing a computer
game for use network-wide by network users;
Providing online augmented reality games;
Entertainment services, in particular, providing
online video games; Organizing exhibitions
in the field of interactive entertainment,
virtual reality, consumer electronics and video
game entertainment industries for cultural or
educational purposes; arranging and conducting
educational conferences; organizing exhibitions
and events in the field of software development
for educational purposes; Educational services,
namely, organizing and conducting conferences
and seminars in the fields of artificial intelligence
and the internet of things.
In the name of: .Facebook, Inc

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 على وجه الخصوص تسهيل خدمات،خدمات الترفيه
اللعب التفاعلية والمتعددة الالعبين والالعب الفردي
أللعاب يتم لعبها عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل;توفير
معلومات حول ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وألعاب
الفيديو عبر الحاسوب وشبكات التواصل; تنظيم واجراء
المسابقات وتسهيل فعاليات لالعبي الفيديو والعبي العاب
;الكومبيوتر; توفير مصادر على اإلنترنت لمطوري البرمجيات
مكافآة،برامج مكافآت تنافسية وتحفيزية مصممة لتقدير
،وتشجيع األفراد والجماعات والمشاركة في تطوير النفس
 وخدمة العامة، تطوعي، انساني،اإلحسان،تحقيق الذات
والمجتمع ونشاطات انسانية ومشاركة منتج العمل
اإلبداعي; تنظيم وتمويل برامج مكافآت تنافسية وتحفيزية
 على وجه،لمطوري البرمجيات; منشورات للمواد التعليمية
 ومنشورات، الصحف، المجالت، نشر الكتب،الخصوص
 تنظيم، على وجه الخصوص،الكترونية; خدمات تعليمية
 وتدريب على، حلقات دراسية، دورات،وعقد مؤتمرات
، التواصل اإلجتماعي، التسويق،اإلنترنت في مجاالت اإلعالن
 وتوزيع المادة، وسائل التواصل اإلجتماعي،اإلنترنت
، على وجه الخصوص،التدريسية من خالل; مجالت اإلنترنت
;المدونات (المدونات) استعراض محتويات المستخدم
 توفير العاب الواقع، على وجه الخصوص،خدمات الترفيه
; الترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع اإلفتراضي،اإلفتراضي
توفير لعبة الكومبيتور إلستخدامها على جميع أنحاء الشبكة
من قبل مستخدمي الشبكة; توفير ألعاب الواقع اإلفتراضي
، على وجه الخصوص،المعزز على اإلنترنت; خدمات الترفيه
توفير ألعاب فيديو على اإلنترنت; تنظيم المعارض في
 المستهلك، الواقع اإلفتراضي،ميدان الترفيه التفاعلي
اإللكتروني وصناعة ألعاب فيديو ترفيهية ألغراض ثقافية
وتعليمية; تنظيم وعقد مؤتمرات تعليمية; تنظيم معارض
;وفعاليات في ميدان تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية
 تنظيم وعقد مؤتمرات وحلقات، أي،خدمات تعليمية
.دراسية في مجاالت الذكاء الصناعي وانترنت األشياء

. انك، فيس بوك: بأسم
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Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

العـدد السابع عشر

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)227(

Trade Mark No.: 29175
In Class: 42
Date: 28/04/2016
In Respect of: Design and development of
computer hardware and software; Computer
services, in particular, creating virtual communities
for registered users to organize groups and
events, participate in discussions and engage
in social, buisness and community networking;
Computer services, in particular, hosting electronic
facilities for others for organizing and conducting
meetings, events and interactive discussions via
communication networks; Computer services in
the nature of customized web pages featuring
user-defined or specified information, personal
profiles, audio, video, photographic images, text,
graphics and data; Computer services, in particular,
providing search engines for obtaining data on a
global computer network; Providing a web site
featuring technology that enables online users to
create personal profiles featuring social and business
networking information and to transfer and share
such information among multiple online facilities;
Providing temporary use of non-downloadable
software applications for social networking, creating
a virtual community, and transmission of audio,
video, photographic images, text, graphics and data;
Application service provider (ASP) services, in
particular, hosting computer software applications of
others; Application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the creating, editing,
uploading, downloading, accessing, viewing,
posting, displaying, tagging, blogging, streaming,

29175 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
، خدمات تصميم وتطوير معدات وبرامج الكومبيوتر: من اجل
 انشاء مجتمعات، وعلى وجه الخصوص،خدمات الكومبيوتر
ُ افتراضية للمستخدمين
المسجلين لتنظيم المجموعات
 المشاركة في النقاشات واإلنخراط في،والمناسبات
 التجارية والتواصل بالمجتمع; خدمات،الشبكات اإلجتماعية
 تفعيل مرافق الكترونية، وعلى وجه الخصوص،الكومبيوتر
 مناسبات ومناقشات،لآلخرين لتنظيم وعقد اجتماعات
تفاعلية عبر شبكات التواصل; خدمات الكومبيتور على شكل
المستخدم أو-صفحات ويب مخصصة تستعرض تعريف
 صور، فيديو، سمعي، معلومات شخصية،معلومات محددة
 على، تصاميم وبيانات; خدمات كومبيوتر، نص،فوتوغرافية
 تزويد محركات بحث للحصول على بيانات،وجه الخصوص
على شبكة الكومبيوتر العالمية; تزويد موقع الكتروني
ُ
يستعرض تكنولوجيا التي تمكن مستخدمي اإلنترنت
إلنشاء معلومات شخصية تستعرض معلومات الشبكات
االجتماعية والتجارية ونقل ومشاركة تلك المعلومات على
مرافق اإلنترنت المتعددة; توفير تطبيقات برامج غير قابلة
، انشاء مجتمعات افتراضية،للتحميل للتواصل اإلجتماعي
، نصوص، صور فوتوغرافية، الفيديو،والنقل السمعي
 على،)ASP(  خدمات تطبيق مزود الخادم،رسومات وبيانات
 استضافة تطبيقات برنامج الكومبيوتر،وجه الخصوص
) تستعرض برنامجASP( لآلخرين; تطبيق مزود الخادم
، الوصول، تنزيل، تحميل، تحرير،لتمكين أو تسهيل انشاء
،انسياب، تدوين، وسم، عرض، مشاركة،مشاهدة
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linking, annotating, indicating sentiment about,
commenting on, embedding, transmitting, and
sharing or otherwise providing electronic media
or information via computer and communication
networks; Providing an online network service
that enables users to transfer personal identity
data to and share personal identity data with
and among multiple online facilities; Providing
information from searchable indexes and databases
of information, including text, electronic documents,
databases, graphics, electronic media, photographic
images and audio visual information, on computer
and communication networks; Providing nondownloadable e-commerce software to allow users
to perform electronic business transactions via global
computer network; Computer services, in particular,
application service provider featuring application
programming interface (API) software to allow users
to perform electronic buisness transactions via a global
computer network; Software as a service (SAAS)
services featuring software for sending electronic
message alerts, for transmitting orders and sending
and receiving electronic messages, and to allow
users to perform electronic business transactions via
a global computer network; Providing temporary
use of on-line non-downloadable software for use
in managing, measuring, and serving advertising
of others; Application service provider featuring
application programming interface (API) software for
managing, tracking, reporting and measuring media
planning, media buying and advertising of others;
Online ad-buying platform provider, in particular,
providing non-downloadable software programs for
allowing buyers and sellers of online advertising to
purchase and sell advertising inventory; Platform
as a service (PAAS) featuring computer software
platforms for use in purchasing and disseminating
advertising; Application service provider (ASP)
featuring software for use in buying, selling, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery,
and reporting of online advertising and marketing;
Application service provider (ASP) featuring
software for use in designing and managing online
advertising and marketing campaigns; Designing and
developing computer game software and video game
networks; Development of computer hardware for
computer games; Video game development services;
Providing online sites that gives users the ability to
upload,
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العـدد السابع عشر

، نقل، دمج، التعليق على، يعبر عن المشاعر، تأشير،ربط
ومشاركة أو توفير وسائل اعالن الكتروينة أو معلومات
عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل; توفير خدمة شبكات
اإلنترنت والتي تمكن المستخدمين من نقل بيانات
الهوية الشخصية ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع
وبين العديد من المرافق على اإلنترنت; توفير معلومات
،من محتويات قابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات
، رسومات، قواعد بيانات، وثائق الكترونية،تتضمن النص
 صور فوتوغرافية ومعلومات،وسائل اعالم الكترونية
; على الكومبيوتر وشبكات التواصل،سمعية بصرية
توفير برامج للتجارة اإللكترونية غير قابلة للتنزيل للسماح
للمستخدمين لتنفيذ صفقات تجارية الكترونية عبر
 على وجه،شبكات الحاسوب العالمية; خدمات الحاسوب
 تطبيق مزود الخادم إلستعراض واجهة مبرمج،الخصوص
) للسماح للسمتخدمين لتنفيذ الصفقاتAPI( التطبيق
;التجارية اإللكترونية عبر شبكات الكومبيوتر العالمية
) إلستعراض برنامج إلرسال رسائلSAAS( برنامج كخدمة
 لنقل طلبات وارسال واستقبال رسائل،تنبيهات الكترونية
 والسماح للمستخدمين لتنفيذ صفقات تجارية،الكترونية
الكترونية عبر شبكات الكومبيوتر العالمية; توفير استخدام
مؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل على اإلنترنت إلستخدامها
 وتوفير اإلعالنات لآلخرين; تطبيق مزود، قياس،في ادارة
) من أجلAPI( الخدمة إلستعراض واجهة مبرمج التطبيق
 شراء وسائل، قياس التخطيط اإلعالمي، تقرير، تتبع،ادارة
اإلعالم واإلعالن لآلخرين; مزود منصة لشراء اإلعالنات على
 توفير برامج غير قابلة، على وجه الخصوص،اإلنترنت
للتنزيل للسماح للمشتريين والبائعين إلعالنات اإلنترنت
)PAAS( لشراء وبيع قائمة مخزون اإلعالنات; ببرنامج كخدمة
إلستعراض منصات برامج الكومبيوتر لإلستخدام في شراء
) إلستعراضASP( ونشر اإلعالنات; مزود خدمة التطبيق
، تحسين، تقييم، تتبع، شراء،برنامج لإلستخدام في بيع
 وابالغ اإلعالن على اإلنترنت، توصيل، تحليل،استهداف
) إلستعراض البرنامجASP( والتسويق; مزود خدمة التطبيق
لإلستخدام في التصميم وادارة اإلعالنات على اإلنترنت
وحمالت التسويق; تصمين وتطوير برامج العاب الكومبيوتر
 أنظمة،وبرامج العاب الفيديو إلستخدامها مع الكومبيوترات
برامج العاب الفيديو وشبكات الكومبيوتر; تطوير أجهزة
;الكومبيوتر أللعاب الفيديو; خدمات تطوير العاب الفيديو

192

2017/1/26

modify and share virtual reality content and data;
Design, engineering, research, development and
testing services in the field of mobile application
software development related to the use and
functionality of hyperlinks; technical consultation in
the field of mobile application software development
related to the use and functionality of hyperlinks;
providing temporary use of non-downloadable
computer
software
enabling
development,
assessment, testing, and maintenance of mobile
software applications for portable electronic
communication devices, namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer
tablets; Educational services, namely, orginizing and
conducting conferences and seminars in the fields of
artificial intelligence and the internet of things.

العـدد السابع عشر

توفير مواقع على اإلنترنت والتي تقدم للمستخدمين
 تعديل ومشاركة محتوى الواقع اإلفتراضي،اإلمكانية لتحميل
 تطوير وخدمات اإلختبار، بحث، هندسة،والبيانات; تصميم
في ميدان تطوير برامج التطبيق المحمول ذات العالقة
باإلستخدام ووظائف اإلرتباطات التشعبية; اإلستشارة
التقنية في ميدان تطوير برامج التطبيق المحمولة ذات
العالقة باإلستخدام ووظائف اإلرتباطات التشعبية; توفير
استخدام مؤقت لبرامج الكومبيوتر غير القابلة للتنزيل تمكن
 وصيانة تطبيقات البرامج المحمولة، اختبار، تقييم،طوير
، الهواتف المحمولة، أي،ألجهزة اإلتصال االلكترونية المحمولة
 الكومبيوترات المحمولة باليد وأقراص،الهواتف الذكية
، تنظيم وعقد مؤتمرات، أي،الكومبيوتر; خدمات تعليمية
.وندوات في مجاالت الدكاء الصناعي وانترنت األشياء

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)228(

Trade Mark No.: 29176
In Class: 45
Date: 28/04/2016
In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introductions and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, in particular self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities; Providing user authentication services
in e-commerce transactions; Providing user
authentication of electronic funds transfer, credit
and debit card and electronic check transactions via
a global computer network.

29176 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف
2016/04/28 : التاريخ
; خدمات التواصل والمرافقة، تعارف اجتماعي: من اجل
توفير الوصول لقواعد بيانات الحاسوب في مجاالت التواصل
 توفير الخدمات، والتعارف اجتماعي والمرافقة،اإلجتماعي
 على،اإلجتماعية والمعلومات في مجال التطوير الشخصي
 األعمال، تحقيق الذات،الوجه الخصوص; التطوير الشخصي
، وخدمات العامة والمجتمع، والتطوعية، واإلنساني،الخيرية
والنشاطات اإلنسانية; توفير خدمات مصادقة المستخدم
في معامالت التجارة اإللكترونية; توفير توثيق المستخدم
 معامالت بطاقات اإلئتمان،على تحويل األموال الكترونيا
.والخصم والشيك اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب العالمية

العـدد السابع عشر
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In the name of: .Facebook, Inc

بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو روود ،مينلو بارك ،سي ايه ،94025
الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة  -حي الشرفة

()229

Trade Mark No.: 29179

العالمة التجارية رقم 29179 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 02/05/2016

التاريخ 2016/05/02 :

In Respect of: .Electric batteries

من اجل  :بطاريات كهربائية.

In the name of: Ultracell (UK) Limited

بأسم  :ألتراسيل (يو كاي) ليميتد
العنوان  7 :فيستي بيزنيس بارك ،فيستي روود ،ليفربول،
أل  1 30أن واي ،المملكة المتحدة

Address: 7 Vesty Business Park, Vesty Road,
Liverpool, L30 1NY, United Kingdom

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب
 4472البيرة

Address for Services:

()230

العالمة التجارية رقم 29180 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2016/05/02 :
من اجل  :الدهانات.

Trade Mark No.: 29180
In Class: 2
Date: 02/05/2016
In Respect of: Paints
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In the name of: AZEEZ AA KHALIL JOBH

العـدد السابع عشر

 عزيز عبد الجبار محمد خليل جعبه: بأسم

Address: HEBRON

2226004  الخليل دوار الصحة: العنوان

Address for Services: HEBRON

2226004  الخليل دوار الصحة: عنوان التبليغ

)231(

Trade Mark No.: 29181
In Class: 5
Date: 02/05/2016
In Respect of: pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical use 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
In the name of: GINSANA SA
Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, Switzerland
Address for Services:

29181 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/02 : التاريخ
 األدوية والمستحضرات البيطرية؛ المستحضرات: من اجل
الصحية لألغراض الطبية؛ أطعمة حمية غذائية ومواد مهيأة
لألغراض الطبية والبيطرية وأغذية لألطفال الرضع؛ مكمالت
غذائية لإلنسان و والحيوانات؛ لصقات ولوازم التضميد؛
مواد لوقف وتشميع األسنان؛ مطهرات؛ مستحضرات إلبادة
الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات و مبيدات
.أعشاب
 غينسانا اس ايه: بأسم
 سويسرا، بيوغيو6934 ، فييا موليني: العنوان
هاتف-  نابلس-  طمون- حمزة علي بني عودة: عنوان التبليغ
0597332712

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29182

العالمة التجارية رقم 29182 :

In Class: 4

في الصنف 4 :

Date: 03/05/2016

التاريخ 2016/05/03 :

In Respect of: Alcohol [fuel] , Benzene , Benzine ,
Combustible oil , Diesel oil , Fuel , Fuel gas , Fuel
oil , Gas oil , Industrial oil , Lighting fuel , Lighting
(Gas for) , Motor fuel , Motor oil

من اجل  :كحول (وقود) ،بنزين ،بنزاين  ،زيت قابل لإلحتراق
 ،زيت ديزل  ،وقود  ،غاز الوقود  ،زيت وقود  ،زيت الغاز
(السوالر)  ،زيت صناعي  ،وقود االضاءة  ،غاز االضاءة  ،وقود
محركات  ،زيت محركات ،
In the name of: Sharekat Alhuda Lil Mahroqat
بأسم  :شركة الهدى للمحروقات مساهمة خصوصية
Mosahama Khososiya

Address: Ramallah Almasyon

العنوان  :رام الله  /المصيون

Address for Services: Ramallah Almasyon

عنوان التبليغ  :رام الله  /المصيون

()233

العالمة التجارية رقم 29183 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/05/03 :
من اجل  :المقاهي  ،الكافتيريات  ،مطاعم تقديم الوجبات
الخفيفة  ،التزويد بالطعام والشراب

Trade Mark No.: 29183
In Class: 43
Date: 03/05/2016
In Respect of: Cafes , Cafeterias , Snack-bars ,
)Catering (Food and drink
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In the name of: Sharekat Alhuda Lil Mahroqat
Mosahama Khososiya

العـدد السابع عشر

 شركة الهدى للمحروقات مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Ramallah Almasyon

 المصيون/  رام الله: العنوان

Address for Services: Ramallah Almasyon

 المصيون/  رام الله: عنوان التبليغ

)234(

Trade Mark No.: 29185

29185 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 03/05/2016

2016/05/03 : التاريخ

In Respect of: Amusement parks, Amusements ,
Coaching [training] , Entertainment , sporting and
cultural activities.

، ) التمرين (التدريب،  التسلية،  حدائق المالهي: من اجل
 االنشطة الرياضية والثقافية، الترفيه

In the name of: Sharekat Alhuda Lil Mahroqat
Mosahama Khososiya
Address: Ramallah Almasyon

 شركة الهدى للمحروقات مساهمة خصوصية: بأسم
 المصيون/  رام الله: العنوان

Address for Services: Ramallah Almasyon

 المصيون/  رام الله: عنوان التبليغ

)235(

Trade Mark No.: 29186
In Class: 35
Date: 03/05/2016

29186 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/05/03 : التاريخ

العـدد السابع عشر
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من اجل  :من اجل البيع بالجملة والمفرق لجميع انواع الطعام
والحوم والسمك والدواجن والفواكه والخضار المحفوظة
والمجمدة والمجففة والمصبوخة والبيض والحليب ومنتجات
الحليب الزيوت والدهون المعدة لألكل وزيوت الخضار
واالطعمة المجمدة والمثلجة والبيع بالجملة والمفرق لكل
ما يتعلق بالقهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والقهوة
المصنعة والطحين والمصتحضرات المصنوعة من الحبوب
والخبز والمعجنات والحلوى والعسل والدبس والخميرة
وبودرة الخبز والملح والصلصات والتوابل والملح والخل
والمكسرات والمشروبات الخفيفة والبيع بالجملة والمفرق
لكل ما يتعلق بالمنظفات والصابون ومستحضرات التجميل

In Respect of: For the wholesale and retail of all
kinds of food, meat, fish, poultry, fruits, preserved
frozen, and dried coccked vegatables, eggs, milk,
milk products, oils, fat prepared for eat,vegetables
oil, frozen and iced foods. For wholesale and
retail for everything related to coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, manufactured coffee, flour, materials
made of cereals, breads, pastries, sweets, honey,
molasses, yeast, baking powder, salt, sauces, spices,
salt,vinegar, nuts and soft drinks. For wholesale and
retail for everything related to detergents, soaps,
and cosmetics.

In the name of: Sharekat Alhuda Lil Mahroqat
Mosahama Khososiya

بأسم  :شركة الهدى للمحروقات مساهمة خصوصية

Address: Ramallah Almasyon

العنوان  :رام الله  /المصيون

Address for Services: Ramallah Almasyon

عنوان التبليغ  :رام الله  /المصيون

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()236

العالمة التجارية رقم 29187 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/03 :
من اجل  :من اجل البيع بالجملة والمفرق لجميع انواع المعدات
الميكانيكية و وكماليات السيارات والوازم المتعلقة بالغاز
ولوازم الحمامات وكافة انواع الخزنات ولوازم الحاسوب و
وكافة االدوات الزراعية والمتعلقة بالزراعة واالدوات المنزلية
ومعدات واجهزة كهربائية مستلزمات الرحالت وكافة انواع
الصوبات الكهربائية

Trade Mark No.: 29187
In Class: 35
Date: 03/05/2016
In Respect of: For the wholesale and retail of all
kinds of mechanical equipment and automotive
accessories and accessories related to gas and
bathrooms and all kinds of tanks and computer
accessories, all agricultural tools and tools realted
to agriculture, household equipment, electrical
machines, tripsaccessories,

العـدد السابع عشر
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وكافة لوازم العمال ومعدات االنارة والهواتف وبيع كافة
معدات الثقب والقص والنشر ,االت وعدد الية محركات
ومكائن (عدى ماكن منها للمركبات البرية) معدات زراعية
(عدى ما يدار باليد) اجهزة تفقيس اتلبيض سكاكين (االت
جز العشب) مثاقب فؤوس مثاقب للنجارة مناشير قوسية
ماس الزجاج حفارات مرشات مناجل مطارق مثاقب يدوية

all kinds of electrical heaters, accessories
employees, lighting and phones equipments,
selling all kind of drilling, cutting, equipment and
machines and engines (except cars) agricultural
equipment (except manual equipment) hatching
devices , knives (lawn mowers) drills, axes, drills,
saws carpentry, diamond diggers glass, sprinklers,
machetes, and manual drills
In the name of: Sharekat Alhuda Lil Mahroqat
Mosahama Khososiya

بأسم  :شركة الهدى للمحروقات مساهمة خصوصية

Address: Ramallah Almasyon

العنوان  :رام الله  /المصيون

Address for Services: Ramallah Almasyon

عنوان التبليغ  :رام الله  /المصيون

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()237

العالمة التجارية رقم 29188 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2016/05/03 :
من اجل  :مستحضرات تنظيف  ،مستحضرات تجميل
لغايات التنحيف  ،مستحضرات تجميل  ،كريمات تجميلية
 ،كريمات لتبييض البشرة  ،مزيالت شعر  ،مستحضرات
تجميل للرموش  ،رموش مستعارة  ،أظافر مستعارة ،أطقم
تجميل  ،مكياج  ،مساحيق مكياج  ،مستحضرات إزالة
المكياج  ،مسكرة  ،ملمع أظافر  ،طالء االظافر  ،أظافر مستعارة
 ،أقالم تجميلية  ،أقالم الحواجب
بأسم  :أرتديكو كوزميتيك جي م ب اتش
العنوان  :غاوستراسبع  13د 85757 -كاريسفيلد ألمانيا
عنوان التبليغ  :رام الله الماصيون جوال 0592877701

Trade Mark No.: 29188
In Class: 3
Date: 03/05/2016
In Respect of: Cleaning preparations , Cosmetic
preparations for slimming purposes , Cosmetics
, Creams (Cosmetic) , Creams (Skin whitening ) ,
Depilatories , Eyelashes (Cosmetic preparations
for) , Eyelashes (False) , False nails , Kits
(Cosmetic) , Make-up , Make-up powder , Make-up
removing preparations , Mascara , Nail polish , Nail
varnish , Nails (False) , Pencils (Cosmetic) , Pencils
)(Eyebrow
In the name of: ARTDECO cosmetic GmbH
Address: GauBstraBe 13 D-85757 Karlsfeld
Germany
Address for Services:
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العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29189

29189 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 03/05/2016

2016/05/03 : التاريخ

In Respect of: flour

 الطحين: من اجل

In the name of: shariket monther salem wa shorakah
litijaret almawad alghthaiyeh

 شركةمنذر سالم وشركاه لتجارة المواد الغذائية: بأسم

Address: nablus share amman jawwal-0598200300
Address for Services:
jawwal-0598200300

nablus share amman

0598200300  جوال- شارع عمان- نابلس: العنوان
0598200300  جوال- شارع عمان- نابلس: عنوان التبليغ

)239(

Trade Mark No.: 29190
In Class: 5
Date: 03/05/2016
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations, sanitary preparations for medical
purposes, dietetic food and substances adapted for
medical or veterinaryuse, food for babies, dietary
supplements for humans and animals, plasters,
materials for dressings, material for stoping
teeth, dental wax, disinfectants, preperations for
destroying vermin, fungicides, herbicides.

29190 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/03 : التاريخ
 مستحضرات، مستحضرات صيدالنية وبيطرية: من اجل
 مواد واغذية حمية معدة لالستعمال،صحية لغايات طبية
 مكمالت للحمية، الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال
 مواد،  لصقات ومواد ضماد، الغذائية لالنسان والحيوان
 مستحضرات، مطهرات، حشو االسنان وشمع طب االسنان
 مبيدات فطريات، البادة الحشرات والحيوانات الضارة
.ومبيدات اعشاب
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In the name of: CEZAR TRADES CO.

العـدد السابع عشر

 شركةمنذر سالم وشركاه لتجارة المواد الغذائية: بأسم

Address: RAMALLAH

0598200300  جوال- شارع عمان- نابلس: العنوان

Address for Services:

0598200300  جوال- شارع عمان- نابلس: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29191
In Class: 11

11 : في الصنف

Date: 03/05/2016

2016/05/03 : التاريخ

In Respect of: Air conditioning apparatus , Air
cooling apparatus , Air reheaters , Autoclaves
[electric pressure cookers] , Bath fittings (Hot
air) , Blankets, electric, not for medical purposes
, Burners , Coffee percolators, electric , Driers
(Hair) , Electric lamps , Fans [air-conditioning] ,
Gas burners , Grills [cooking appliances] , Hearths ,
Heating apparatus , Heating apparatus, electric , Ice
boxes , Kettles, electric , Kilns , Microwave ovens
[cooking apparatus] ,
In the name of: Tareq Maher Sa’ed Hani
Address: Ramallah Altahta Bejaneb Madrasat
Alwakala
Address for Services:
Madrasat Alwakala

29191 : العالمة التجارية رقم

Ramallah Altahta Bejaneb

 أجهزة تبريد الهواء،  أجهزة تكييف الهواء: من اجل
 أوتوكالف (طناجر ضغط،  أجهزة إعادة تسخين الهواء،
 بطانيات،  لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن، )كهربائية
)  غاليات (أباريق،  مواقد، كهربائية ليست لغايات طبية
،  مصابيح كهربائية،  مجففات شعر، كهربائية للقهوة
 شوايات (أجهزة طهو،  مواقد غاز، ) مراوح (لتكييف الهواء
،  أجهزة تسخين كهربائية،  أجهزة تسخين،  مدافئ، )
 أفران ميكروويف أجهزة،  أفران،  غاليات كهربائية، ثالجات
،طهو
 طارق ماهر سعيد هاني: بأسم
 بجاني مدرسة الوكالة-  رام الله التحتا: العنوان
 بجاني مدرسة الوكالة-  رام الله التحتا: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29192

العالمة التجارية رقم 29192 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 03/05/2016

التاريخ 2016/05/03 :

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; sugar, 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

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ,السكر
واألرز ,التابيوكا والساجو ,الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب ,الخبز والفطائر والحلويات ,الحلويات المثلجة,
عسل النحل والعسل االسود ,الخميرة ومسحوق الخبيز ,الملح,
الخردل ,الخل والصلصات (التوابل) ,البهارات ,الثلج
In the name of: Supple Tek Industries Private Limited
بأسم  :سابل تيك انداستريز برايفيت لميتد
العنوان  :فيليج تشابا ,تارن تاران رود ,امريتسار 143022
– بنجاب ,الهند

Address: Village Chabba, Tarn Taran Road,
Amritsar 143022 - Punjab, India

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

Address for Services:

()242

العالمة التجارية رقم 29193 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/03 :

Trade Mark No.: 29193
In Class: 30
Date: 03/05/2016
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العـدد السابع عشر

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; sugar, 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

 السكر, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
 الدقيق والمستحضرات المصنوعة, التابيوكا والساجو,واألرز
, الحلويات المثلجة, الخبز والفطائر والحلويات,من الحبوب
, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز,عسل النحل والعسل االسود
 الثلج, البهارات,) الخل والصلصات (التوابل,الخردل
In the name of: Supple Tek Industries Private Limited
 سابل تيك انداستريز برايفيت لميتد: بأسم
Address: Village Chabba, Tarn Taran Road,
Amritsar 143022 - Punjab, India

143022  امريتسار, تارن تاران رود, فيليج تشابا: العنوان
 الهند,– بنجاب

Address for Services:

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

)243(

Trade Mark No.: 29194
In Class: 30
Date: 03/05/2016

29194 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/05/03 : التاريخ

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; sugar, 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

 السكر, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
 الدقيق والمستحضرات المصنوعة, التابيوكا والساجو,واألرز
, الحلويات المثلجة, الخبز والفطائر والحلويات,من الحبوب
, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز,عسل النحل والعسل االسود
 الثلج, البهارات,) الخل والصلصات (التوابل,الخردل
In the name of: Supple Tek Industries Private Limited
 سابل تيك انداستريز برايفيت لميتد: بأسم
Address: Village Chabba, Tarn Taran Road,
Amritsar 143022 - Punjab, India

143022  امريتسار, تارن تاران رود, فيليج تشابا: العنوان
 الهند,– بنجاب

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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Trade Mark No.: 29197
In Class: 11
Date: 04/05/2016
In Respect of: Air conditioning apparatus , Air
cooling apparatus , Arc lamps , Autoclaves
[electric pressure cookers] , Bath fittings , Bath
installations , Air reheaters , Air sterilizers ,
Chandeliers , Christmas trees (Electric lights for)
, Coffee percolators, electric , Cooking utensils,
electric , Cooking apparatus and installations ,
Dryers (Hair) , Electric lamps , Electrically heated
carpets , Fans (Electric)for personal use , Fans
[air-conditioning] , Torches (Pocket), electric ,
Forges, portable , Friction lighters for igniting
gas , Gas lighters , Ice boxes , Kettles, electric
, Kilns , Kitchen ranges [ovens] , Water heaters
[apparatus] , Baby carriages , Hearths , Stoves ,
Burners (Gas) , Cookers .
In the name of: Tareq Maher Sa’ed Hani

29197 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/05/04 : التاريخ
 مصابيح،  أجهزة تبريد الهواء، أجهزة تكييف الهواء: من اجل
،  لوازم للحمام، )  اوتوكالف (طناجر ضغط كهربائية، قوسية
،  معقمات هواء،  أجهزة اعادة تسخين الهواء، معدات للحمام
 غاليات ( أباريق،  أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، ثريات
 أجهزة ومعدات طهو،  أواني طهو كهربائية، ) كهربائية
 سجاد يدفأ كهربائيا،  مصابيح كهربائية،  مجففات شعر،
 مراوح (لتكييف، ) مراوح كهربائية( لالستخدام الشخصي،
(  أفران محمولة، )  مصابيح جيب كهربائية ( مشاعل، ) الهواء
 قداحات غاز،  قداحات تعمل باالحتكاك الشعال الغاز، ) مواقد
 مواقد ( أفران ) المطبخ،  أفران،  غاليات كهربائية،  ثالجات،
،  مواقد،  مدافئ،  عربات االطفال، ) سخانات ماء ( أجهزة،
 اوعية طهو، مواقد غازية
 طارق ماهر سعيد هاني: بأسم

Address: Ramallah altahta bejaneb madrasat
alwakala

 رام الله التحتا بجانب مدرسة الوكالة: العنوان

Address for Services: Ramallah altahta bejaneb
madrasat alwakala

 رام الله التحتا بجانب مدرسة الوكالة: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29197

العالمة التجارية رقم 29197 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 03/05/2016

التاريخ 2016/05/04 :
من اجل  :خفاقات كهربائية  ،آالت خفق ،خالطات كهربائية
لالغراض المنزلية  ،آالت وأجهزة تنظيف كهربائية  ،مجارش
مطاحن كهربائية منزلية  ،آالت المطبخ الكهربائية ،آالت عجن
 ،غساالت

In Respect of: Beaters, electric , Beating machines
, Blenders, electric, for household purposes ,
Cleaning (Machines and apparatus for), electric
, Crushers/grinders, electric (Domestic) , Kitchen
machines, electric , Kneading machines , Washing
machines
In the name of: Tareq Maher Sa’ed Hani

بأسم  :طارق ماهر سعيد هاني
العنوان  :رام الله التحتا بجانب مدرسة الوكالة

Address: Ramallah altahta bejaneb madrasat
alwakala

عنوان التبليغ  :رام الله التحتا بجانب مدرسة الوكالة

Address for Services: Ramallah altahta bejaneb
madrasat alwakala

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()246

العالمة التجارية رقم 29199 :
في الصنف 8 :
التاريخ 2016/05/08 :

Trade Mark No.: 29199
In Class: 8
Date: 08/05/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :العدد واآلالت اليدوية الخاصة بالمهن– وات القطع–
الشوك والمالعق– األسلحة التي تحمل على الجنب– مواس
كهربائية وماكينات قص الشعر.
بأسم  :شركة الترا للمواد االنشائية والبناء

In Respect of: Hand tools and implements (handoperated); cutlery; side arms;razors
In the name of: ultra for building materials
Address: hebron dora st

العنوان  :الخليل خلة مناع

Address for Services: hebron dora st

عنوان التبليغ  :الخليل خلة مناع
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Trade Mark No.: 29200

العالمة التجارية رقم 29200 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 08/05/2016

التاريخ 2016/05/08 :
من اجل  :العدد واآلالت اليدوية الخاصة بالمهن– وات القطع–
الشوك والمالعق– األسلحة التي تحمل على الجنب– مواس
كهربائية وماكينات قص الشعر.
بأسم  :شركة الترا للمواد االنشائية والبناء

In Respect of: Hand tools and implements (handoperated); cutlery; side arms;razors
In the name of: ultra for building materials
Address: hebron dora st

العنوان  :الخليل خلة مناع

Address for Services: hebron dora st

عنوان التبليغ  :الخليل خلة مناع

()248

العالمة التجارية رقم 29201 :

Trade Mark No.: 29201
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In Class: 30

العـدد السابع عشر

30 : في الصنف

Date: 08/05/2016

2016/05/08 : التاريخ

In Respect of: sweet and candies

 السكاكر والحلويات: من اجل

In the name of: ahmad harb mohammad al battat
Address: al Khalil al thahriah

 احمد حرب محمد البطاط: بأسم
 الخليل الظاهرية: العنوان

Address for Services: al Khalil al thahriah

 الخليل الظاهرية: عنوان التبليغ

)249(

Trade Mark No.: 29202

29202 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 08/05/2016

2016/05/08 : التاريخ

In Respect of: SHOES

 األحذية: من اجل

In the name of: sharikat kamel lisenat al ahthiah
wal astthmar
Address: al khalil

 شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار: بأسم
2220202  الخليل قيزون قرب مصنع جيالنكو: العنوان

Address for Services: al khalil

 الخليل الظاهرية: عنوان التبليغ

)250(

Trade Mark No.: 29203

29203 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 08/05/2016

التاريخ 2016/05/08 :
من اجل  :خدمات توفير األطعمة والمشروبات،اإليواء
المؤقت،المطاعم ،مطاعم تقديم الحلويات بكافة
اشكالها،خدمات توفير الحلويات،خدمات توفير الوجبات
بكافة انواعها

In Respect of: Services for providing food and
;drink; temporary accommodation; restaurants
;restaurants for providing sweets of all its forms
services for providing sweets; services for
providing meals of all kinds.
In the name of: Khaldoun Sami Salem Bibars

بأسم  :خلدون سامي سليم بيبرس
العنوان  :عمان – شارع المدينة ص.ب 21110-3380.االردن

Address: Amman – AL Madina St.PO Box 338021110 Jordan
Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس-
فلسطين

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة

()251

العالمة التجارية رقم 29204 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/08 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛
األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج،
حلوى لوز ،عجينة لوز ،عوامل تماسك البوظة [مثلجات صالحة
لألكل] ،بسكويت ،كعك ،عجينة كيك ،كيك ،حلوى ،كراميل
[حلوى] ،شوكوالتة ،مشروبات أساسها الشوكوالتة ،منتجات
كاكاو ،حلويات ،حلويات لتزيين أشجار  ،كعك محلى ،بوظة
(أيسكريم) ،أقراص سكرية [حلويات]،

Trade Mark No.: 29204
In Class: 30
Date: 08/05/2016
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; almond confectionery
almond paste; binding agents for ice cream
;[edible ices]; biscuits; buns; cake paste; cakes
candy; caramels [candy]; chocolate; chocolate;based beverages; Cocoa products; confectionery
confectionery for decorating trees; cookies; Ice
cream; fondants [confectionery]; cake frosting
;][icing

العـدد السابع عشر
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طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك [تثليج] ،جلي
فواكه [حلويات] ،دبس السكر ،مهلبية بالحليب للطعام ،عسل
نحل ،قطع حلوى [حلويات] ،دبس للطعام ،موسية شوكوالته،
موسية حلوى الفاكهة ،فطائر محالة (بانكيك) ،أقراص محالة
[حلويات] ،فطائر ،معجنات ،بسكويت بالزبدة ،بتي فور [كعك]،
بيتزا ،برالين (حلوى اللوز أو الجوز) ،كيش (فطيرة كسترد)،
أرز ،قرشلة ،جلي ملكي* ،سندويشات ،سكر ،حلويات السكر،
حلويات سكرية ،تورتات (كيك بالفواكه) ،كعكة الوفل ،لبن
مجمد [حلويات مثلجة] ،حلويات شرقية وعربية ،كنافة.
بأسم  :خلدون سامي سليم بيبرس
العنوان  :عمان – شارع المدينة ص.ب 21110-3380.االردن

fruit jellies [confectionery]; golden syrup; gruel,
with a milk base, for food; honey; lozenges
[confectionery]; molasses for food; chocolate
mousses; dessert mousses; pancakes; pastilles
;][confectionery]; pastries; Pâté [pastries
;]Petit-beurre biscuits; petits fours [cakes
pizzas; Pralines; quiches; rice; rusks; Royal
;jelly; sandwiches; sugar; sugar confectionery
sweetmeats [candy]; tarts; waffles; frozen yoghurt
;[confectionery ices]; Eastern and Arab sweets
konafa.
In the name of: Khaldoun Sami Salem Bibars
Address: Amman – AL Madina St.PO Box 338021110 Jordan
Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس-
فلسطين

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29205 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2016/05/08 :
من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.
بأسم  :ولفيراين أوتدورس ،إنك.

Trade Mark No.: 29205
In Class: 25
Date: 08/05/2016
In Respect of: .Clothing, footwear, headgear
In the name of: Wolverine Outdoors, Inc.

العنوان  9341 :كورتالند درايف ،روكفورد ،ميشيغان ،49351
الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 9341 Courtland Drive, Rockford,
Michigan 49351, U.S.A.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب 4472
البيرة

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29207

العالمة التجارية رقم 29207 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 09/05/2016

التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :القهوة؛ الكاكاو؛ مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاو؛
مشروبات أساسها الشوكوالتة؛ معكرونة؛ فطائر محشوة؛
نودلز (معكرونة رقيقة)؛ الحلويات والمخبوزات التي اساسها
الدقيق؛ الحلويات؛ العسل؛ شمع النحل لإلستهالك البشري؛
شمع النحل (عكبر) للطعام؛ توابل للمواد الغذائية؛ الخميرة؛
مسحوق الخبيز والدقيق؛ سميد؛ نشا للطعام؛ سكر؛ مكعبات
السكر؛ السكر المطحون؛ الشاي ،والشاي المثلج؛ الحلويات؛
الشوكوالتة؛ البسكويت؛ بسكويت؛ البسكويت المحشو؛
العلكة؛ الملح؛ منتجات أساسها الحبوب؛ دبس للطعام.
بأسم  :المديرية العامة لمؤسسات الشاي

In Respect of: Coffee; cocoa; coffee or cocoa
;based beverages; chocolate based beverages
pasta; stuffed dumplings; noodles; pastries and
;bakery products based on flour; desserts; honey
bee glue for human consumption; propolis for
;food purposes; condiments for foodstuff; yeast
;baking powder; flour; semolina; starch for food
;Sugar; cube sugar; powdered sugar; tea, ice tea
;confectionery; chocolate; biscuits; crackers
wafers; chewing gums; salt; Cereal-based
products; molasses for food.
In the name of: Cay Isletmeleri Genel Mudurlugu
Address: Muftu Mah. Rize Turkey

العنوان  :محلة المفتي ،ريزا ،تركيا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  /ت 092373888 :
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العالمة التجارية رقم 29208 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم
المعالجة؛ البقول المجففة؛ الشوربات ،مرق اللحم؛ الزيتون
المعالج ،معجون الزيتون؛ الحليب ومنتجات الحليب ،الزبدة؛
زيوت صالحة لألكل؛

Trade Mark No.: 29208
In Class: 29
Date: 09/05/2016
;In Respect of: Meat, fish, poultry and game
processed meat products. Dried pulses. Soups,
bouillon. Processed olives, olive paste. Milk
and milk products, butter. Edible oils. Dried,
preserved, frozen, cooked,

العـدد السابع عشر

210

2017/1/26

smoked or salted fruits and vegetables; tomato
paste. Prepared nuts and dried fruits as snacks.
Hazelnut spreads and peanut butter; tahini
(sesame seed paste). Eggs and powdered eggs.
Potato chips.

الفواكه والخضروات المجففة أو المحفوظة أو المجمدة أو
المطبوخة أو المدخنة أو المملحة؛ معجون البندورة؛ المكسرات
المحضرة والفواكه المجففة المعدة كوجبات خفيفة؛ البندق
وزبدة الفول السوداني؛ الطحينة (عجينة بذور السمسم)؛
البيض والبيض المسحوق؛ رقائق البطاطا.
بأسم  :أنا جيدا احتياج ماداالري صناعي وتجارات أنونيم In the name of: Ana Gida Ihtiyac Maddeleri Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi
شركاتي
العنوان  :اجاران كوي بجانب مستشفى  .P.T.Tشارع أوموت Address: Icerenkoy P.T.T. Hastanesi Yani Umut
Sok. No: 12, Kadikoy/ Istanbul - Turkey
رقم 12 :قاضيكوي اسطنبول تركيا
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
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العالمة التجارية رقم 29209 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :اإلعالنات ,تنظيم األعمال ,إدارة األعمال ,النشاط
المكتبي ,خدمات المساعدة إلدارة األعمال أو األنشطة
التجارية لشركات صناعية أو تجارية ,تنظيم المعارض
التجارية للغايات اإلعالنية او التجارية ,الخدمات الترويجية
المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل إصدار بطاقات
المحالت التجارية للعمالء ,خدمات إعداد نماذج الدعاية
واإلعالن أو ترويج المبيعات ,تحرير النصوص اإلعالنية,
خدمات عرض عامة ,خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية
على مبدأ االمتياز ,عرض المنتوجات ,ترويج المبيعات (ألطراف
أخرى) ,المبيعات في مزادات عامة ,ترويج وخدمات ادارة مراكز
التسوق ,خدمات المساعدة لألنشطة التجارية التي تتكون
من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية ,وكاالت
االستيراد والتصدير ,االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات,
خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء المنتوجات والخدمات
لشركات أخرى) ,توزيع العينات ,إدارة الملفات المحوسبة,

Trade Mark No.: 29209
In Class: 35
Date: 09/05/2016
In Respect of:

اإلعالنات ,تنظيم األعمال ,إدارة األعمال ,النشاط المكتبي,
خدمات المساعدة إلدارة األعمال أو األنشطة التجارية لشركات
صناعية أو تجارية ,تنظيم المعارض التجارية للغايات اإلعالنية
او التجارية ,الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية
من خالل إصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء ,خدمات
إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات ,تحرير
النصوص اإلعالنية ,خدمات عرض عامة ,خدمات المساعدة
لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز ,عرض المنتوجات,
ترويج المبيعات (ألطراف أخرى) ,المبيعات في مزادات عامة,
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق ,خدمات المساعدة لألنشطة
التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات
اتصاالت عالمية ,وكاالت االستيراد والتصدير ,االعالن المباشر
على شبكة كمبيوترات ,خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء
المنتوجات والخدمات لشركات أخرى),
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توزيع العينات ,إدارة الملفات المحوسبة ,العالقات العامة,
وكاالت االنباء التجارية ,وكاالت اإلعالنات ,تأجير آالت البيع,
تأجير المساحات اإلعالنية ,نشر مواد الدعاية واإلعالن,
المساعدة في إدارة األعمال ,البحث عن المعلومات لالخرين في
ملفات حاسوب ,تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب,
النسخ ,تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن ,المساعدة في إدارة
األعمال التجارية أو الصناعية ,إدارة أعمال فناني التمثيل,
اإلعالن بالبريد المباشر ,تحديث مواد الدعاية واإلعالن ,نسخ
الوثائق ,دراسات السوق ,لصق اإلعالنات ,الدعاية واإلعالن
الخارجي ,استطالعات الرأي ,تنظيم المعلومات في قواعد
بيانات حاسوب ,نشر نصوص الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع
وترتيب خدمات البيع ,خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة بأي
طريقة كانت ,خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير،
وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

العالقات العامة ,وكاالت االنباء التجارية ,وكاالت اإلعالنات,
تأجير آالت البيع ,تأجير المساحات اإلعالنية ,نشر مواد
الدعاية واإلعالن ,المساعدة في إدارة األعمال ,البحث عن
المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب ,تجميع المعلومات
في قواعد بيانات حاسوب ,النسخ ,تحضير أعمدة الدعاية
واإلعالن ,المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية,
إدارة أعمال فناني التمثيل ,اإلعالن بالبريد المباشر ,تحديث
مواد الدعاية واإلعالن ,نسخ الوثائق ,دراسات السوق ,لصق
اإلعالنات ,الدعاية واإلعالن الخارجي ,استطالعات الرأي,
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب ,نشر نصوص
الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ,خدمات
البيع بالجملة وبالتجزئة بأي طريقة كانت ,خدمات تجميع
تشكيلة من السلع لصالح الغير ،وذلك لتمكين عامة الزبائن
من معاينتها و شرائها
بأسم  :شركة اتحاد الهالل التجارية شركة اتحاد الهالل In the name of: Itihad elhelal trading company ltd
التجارية
Address: Albireh- Ramallah
العنوان  :البيرة-رام الله
Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :
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العالمة التجارية رقم 29210 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2016/05/09 :

Trade Mark No.: 29210
In Class: 11
Date: 09/05/2016
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes

من اجل  :اجهزة لالناره والتدفئه وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهويه وتوريد المياه ولالغراض
الصحيه
بأسم  :شركة المجد دولفين للمواد االنشائيةالعادية المحدودة In the name of: shariket almajd dolphin llmawad
alenshaeyeh aladiyeh almahdode

العنوان  :نابلس_تلفون _2321017/09
عنوان التبليغ  :نابلس_تلفون _2321017/09

Address: nablus _tel 092321017
Address for Services: nablus _tel 092321017
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Trade Mark No.: 29211

العالمة التجارية رقم 29211 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 09/05/2016

التاريخ 2016/05/09 :

In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes

من اجل  :اجهزة لالناره والتدفئه وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهويه وتوريد المياه ولالغراض
الصحيه
بأسم  :شركة المجد دولفين للمواد االنشائيةالعادية المحدودة In the name of: shariket almajd dolphin llmawad
alenshaeyeh aladiyeh almahdode

Address: nablus _tel 092321017

العنوان  :نابلس_تلفون _2321017/09

Address for Services: nablus _tel 092321017

عنوان التبليغ  :نابلس_تلفون _2321017/09
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العالمة التجارية رقم 29213 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :االعالنات ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط
المكتبي ,خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
لشركات صناعية او تجارية ,تنظيم المعارض التجارية
للغايات االعالنية او التجارية ,الخدمات الترويجية المقدمة من
قبل شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية
للعمالء ,خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن

Trade Mark No.: 29212
In Class: 35
Date: 09/05/2016
;In Respect of: Advertising; business management
;business administration; office functions
assistance services for business management
or commercial functions for an industrial or
commercial company; organisation of exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising
;purposes

213
promotion services provided by a commercial
company by issuing store service cards to
clients; modelling 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
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; billposting, outdoor advertising; opinion polling;
systemisation 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: Shareket Camel Li Synaaet Al
Ahthya W Al Estethmar
Address: Hebron, Palestine
Address for Services:

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 خدمات عرض, تحرير النصوص االعالنية,أو ترويج المبيعات
 خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ,عامة
,) ترويج المبيعات (الطراف اخرى, عرض المنتوجات,االمتياز
, ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق,المبيعات في مزادات عامة
خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات
 وكاالت االستيراد,معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية
 خدمات, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات,والتصدير
التوريد لالطراف االخرى (شراء المنتوجات والخدمات لشركات
 العالقات, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات,)اخرى
 تاجير االت, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية,العامة
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, تأجير المساحات اإلعالنية,البيع
 البحث عن المعلومات لالخرين في,المساعدة في إدارة األعمال
, تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب,ملفات حاسوب
 المساعدة في إدارة, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن,النسخ
, إدارة أعمال فناني التمثيل,األعمال التجارية أو الصناعية
 نسخ, تحديث مواد الدعاية واإلعالن,اإلعالن بالبريد المباشر
 الدعاية واإلعالن, لصق اإلعالنات, دراسات السوق,الوثائق
 تنظيم المعلومات في قواعد, إستطالعات الرأي,الخارجي
 وكاالت البيع, نشر نصوص الدعاية واإلعالن,بيانات حاسوب
 خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي,وترتيب خدمات البيع
، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير,طريقة كانت
 البيع،وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها
بالجملة والتجزئة لالحذية والمالبس

 شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار: بأسم
 فلسطين-  الخليل: العنوان
.  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29213

العالمة التجارية رقم 29213 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 09/05/2016

التاريخ 2016/05/09 :

In Respect of: Clothing and Shoes

من اجل  :المالبس و االحذية

In the name of: Shareket Camel Li Synaaet Al
Ahthya W Al Estethmar

بأسم  :شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار

Address: Hebron, Palestine

العنوان  :الخليل  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()260

العالمة التجارية رقم 29214 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات
المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى،

Trade Mark No.: 29214
In Class: 18
Date: 09/05/2016
In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods
;made of these materials and not included in other classes
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;animal skins, hides; trunks and travelling bags
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery, Sports bags, waist bags,
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle bags,
boston bags, traveling bags, laundry bags, shoe
bags, knapsacks, rucksacks, cases, suit cases,
trunks, bags with wheels, pouches, business card
cases, pass cases, purses, wallets, key cases,
parasols, umbrellas, walking sticks. Leather belts

جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة ،الصناديق والحقائب
السفرية ،المظالت والشماسي والعصي ،السياط وأطقم
الحيوانات والسروج ،الحقائب الرياضية ,حقائب الخصر,
الكتف ,الجعب ,حقائب اليد ,صناديق ّ
العدة ,حقائب بوسطن
( حقائب يد مزدوجة المقبض ) ,حقائب السفر ,اكياس
ّ
المعدة للغسيل ,حقائب األحذية ,حقائب الظهر,
للمالبس
الجرنبديات ,علب وصناديق ,حقائب السفر المستطيلة,
صناديق الثياب ,حقائب مع دواليب ,اكياس صغيرة ,علب
لبطاقات التعريف,محافظ جوازات المرور ,الجزادين ,محافظ
النقود ,حقائب المفاتيح ,مظالت الوقاية من الشمس,
الشماسي ,عصي المشي ،القشط الجلدية.
In the name of: Shareket Camel Li Synaaet Al
بأسم  :شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار
Ahthya W Al Estethmar

Address: Hebron, Palestine

العنوان  :الخليل  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله .

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 29215 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/09 :
من اجل  :االعالنات ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط
المكتبي ,خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
لشركات صناعية او تجارية ,تنظيم المعارض التجارية للغايات
االعالنية او التجارية ,الخدمات الترويجية المقدمة من قبل
شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء,
خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات ,تحرير
النصوص االعالنية ,خدمات عرض عامة ,خدمات المساعدة
لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز ,عرض المنتوجات,
ترويج المبيعات (الطراف اخرى) ,المبيعات في مزادات عامة,

Trade Mark No.: 29215
In Class: 35
Date: 09/05/2016
;In Respect of: \Advertising; business management
;business administration; office functions
assistance services for business management
or commercial functions for an industrial or
commercial company; organisation of exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising
purposes; promotion services provided by a
commercial company by issuing store service
cards to clients; modelling services for sales
promotions or advertising purposes; edition of
;advertising texts; shop-window dressing
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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
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; billposting, outdoor advertising; opinion polling;
systemisation 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

العـدد السابع عشر

 خدمات المساعدة لالنشطة,ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات
 االعالن المباشر, وكاالت االستيراد والتصدير,اتصاالت عالمية
 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,على شبكة كمبيوترات
 ادارة, توزيع العينات,)المنتوجات والخدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة,الملفات المحوسبة
, تأجير المساحات اإلعالنية, تاجير االت البيع,وكاالت االعالنات
 البحث, المساعدة في إدارة األعمال,نشر مواد الدعاية واإلعالن
 تجميع المعلومات,عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب
 تحضير أعمدة الدعاية, النسخ,في قواعد بيانات حاسوب
, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية,واإلعالن
 تحديث, اإلعالن بالبريد المباشر,إدارة أعمال فناني التمثيل
 لصق, دراسات السوق, نسخ الوثائق,مواد الدعاية واإلعالن
 تنظيم, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي,اإلعالنات
 نشر نصوص الدعاية,المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
 خدمات البيع, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,واإلعالن
 خدمات تجميع تشكيلة,بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها،من السلع لصالح الغير
 البيع بالجملة والتجزئة لالحذية والمالبس،و شرائها

In the name of: Sharket Milano Al Tyjarya

 شركة ميالنو التجارية: بأسم

Address: Ramallah - Palestaine

 فلسطين-  رام الله: العنوان

Address for Services:

.  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ

)262(

Trade Mark No.: 29227

29227 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 3

العـدد السابع عشر

3 : في الصنف

Date: 09/05/2016

2016/05/09 : التاريخ

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

 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل: من اجل
 مستحضرات تنظيف وصقل وجلي,في غسيل وكي المالبس
, مستحضرات تجميل, عطور وزيوت عطرية, صابون,وكشط
 منظفات أسنان,غسول (لوشن) للشعر

In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.

.م.م. شركة نماء التجارية ذ: بأسم

Address: P.O. Box 11883 Manama - Bahrain

 البحرين-  المنامة11883  صندوق بريد: العنوان

Address for Services:

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

)263(

Trade Mark No.: 29223
In Class: 30

29223 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Date: 10/05/2016

2016/05/10 : التاريخ

In Respect of: rice

 ارز: من اجل

In the name of: sharekat sanabel al nasser lalsenaah
waaltsweq
Address: jenin - ajja
Address for Services:

 شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق: بأسم
 عجة-  جنين: العنوان
 جنين شارع ابو بكر مقابل البنك العربي: عنوان التبليغ
عدم منح حماية على كلمة بسمتي
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العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29224

29224 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 10/05/2016

2016/05/10 : التاريخ

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.

 البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية: من اجل
 مشروبات مستخلصة.وغيرها من المشروبات غير الكحولية
 شراب ومستحضرات أخرى لعمل.من الفواكه وعصائر الفواكه
.المشروبات
In the name of: Sharekat Almotawast Lilmawad
 شركة المتوسط للمواد الغذائية مساهم خصوصية: بأسم
Algithaiya Mosahama Khososiya

Address: Beetlahem Almanteqa Alsinaiya

 بيت لحم المنطقة الصناعية: العنوان

Address for Services:

* : عنوان التبليغ

)265(

Trade Mark No.: 29225

29225 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 10/05/2016

2016/05/10 : التاريخ

In Respect of: Shoes

 األحذية: من اجل

In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour

 معتز محمود طه يغمور: بأسم

Address: al khalil

 الخليل راس الجورة: العنوان

Address for Services: al khalil

 الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ

)266(

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29226

العالمة التجارية رقم 29226 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 10/05/2016

التاريخ 2016/05/10 :

In Respect of: Clothing, shoes

من اجل  :المالبس واالحذية.
بأسم  :شركة كاليستا للتجارة والتسويق

In the name of: calista company for trade and
markting
Address: rammalla

العنوان  :رام الله الماصيون بجانب فندق موفنبيك

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل تلفون 0599873499

()267

العالمة التجارية رقم 29227 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/10 :

Trade Mark No.: 29227
In Class: 35
Date: 10/05/2016
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال
وتفعيل النشاط المكتبي
In the name of: Sharekat Sajko Limawad Albinah
بأسم  :شركة ساجكو لمواد البناء والتعهدات عادية عامة
Waltahodat Adiya Ama

العنوان  :رام الله عمارة سما رام الله

Address: Ramallah Emaret Sama Ramallah
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Ramallah Emaret Sama

العـدد السابع عشر

 رام الله عمارة سما رام الله: عنوان التبليغ

)268(

Trade Mark No.: 29228
In Class: 25

29228 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف

Date: 10/05/2016

2016/05/10 : التاريخ

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,

 احذية كرة, البسة القدم, بما فيها الجوارب, المالبس: من اجل
, القمصان, الباليز, النعال, احذية لرياضة كرة السلة,السلة
, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم,قمصان البولو
, باليز الرياضة, البيجامات, الشورتات, الجرازي,اطماق الباليز
, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات,قمصان الرغبي
, سراويل االحماء, بدالت االحماء, االقنعة, قلنسوات,قبعات

baby bibs not of paper, head bands, wrist bands,
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

 الجاكيتات المقاومة, الجاكيتات,اطماق وباليز االحماء
 مراييل االطفال ليست من, المعاطف, المشمعات,للرياح
 المالبس, المئزر, عصبة المعصم, عصبة الرأس,الورق
 اغطية, البنطلونات الفضفاضة, شورتات البوكسر,الداخلية
, القمصان المنسوجة, االوشحة, القفازات, الكفوف,االذن
, اثواب التشجيع واالثواب الموحدة, االثواب,ثياب صوفية
, البكيني, اطقم السباحة, اطقم االستحمام,البسة السباحة
 شورتات, سراويل االستحمام, سراويل السباحة,التانكيني
, البسة االستحمام, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة,المالحة
 قبعات, صنادل الشواطئ, الصنادل,طيات اطقم االستحمام
 قلنسوات, قلنسوات السباحة, حاجبات الشمس,الشواطئ
 اغطية الراس باالجنحة,االستحمام
In the name of: Sharekat Sajko Limawad Albinah
. انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم
Waltahodat Adiya Ama

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, U.S.A.

, نيويورك, فيفث افنيو-645 اوليمبيك تاور: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,10022 نيويورك

Address for Services:
Ramallah

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

Ramallah Emaret Sama
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Trade Mark No.: 29229
In Class: 41
Date: 10/05/2016

29229 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/05/10 : التاريخ

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;

 خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة البرامج: من اجل
التلفزيونية االذاعية المستمرة في مجال كرة السلة وتقديم
 خدمات انتاج وتوزيع, العاب كرة السلة والمعارض المباشرة
 خدمات برامج, برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية
 خدمات التحري, واحداث كرة السلة في مجال كرة السلة
وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات
ومعسكرات المدربين و ومستوصفات ومعسكرات فريق
, الراقصات واحداث كرة السلة

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 nondownloadable 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

خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي الجالب
للحظ او فريق الراقصات في العاب ومعارض كرة السلة وفي
المستوصفات وفي المعسكرات وفي العاب كرة السلة االخرى
 خدمات اندية,  خدمات الترفيه لالحداث الخاصة والحفالت,
 خدمات الترفيه وبشكل خاص توفير مواقع, المشجعين
االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط في مجال التغطية
التلفزيونية و التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت
المرئية و التسجيالت المرئية المستمرة و التغطية المرئية
المتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و التغطية االذاعية
 توفير االخبار،و والتسجيالت المسموعة في مجال كرة السلة
والمعلومات ذات الطبيعة االحصائية والموجزات في مجال
 العاب الكمبيوتر، خاصة، االلعاب الحية الغير منزلة،كرة السلة
و العاب الفيديو والعاب الفيديو التفاعلية و العاب المهارات
و العاب التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار وااللعاب
 خدمات النشر،الخشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة
، نشر المجالت والنشرات والكتب الملونة، خاصة،االلكتروني
 وجميعها في،وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عبر االنترنت
 خدمة توفير قاعدة بيانات محوسبة عبر,مجال كرة السلة
االنترنت في مجال كرة السلة
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In the name of: Sharekat Sajko Limawad Albinah
Waltahodat Adiya Ama

العـدد السابع عشر

. انك, ان بي ايه بروبرتيز: بأسم

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, U.S.A.

, نيويورك, فيفث افنيو-645 اوليمبيك تاور: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,10022 نيويورك

Address for Services:
Ramallah

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

Ramallah Emaret Sama

)270(

Trade Mark No.: 29232
In Class: 30
Date: 10/05/2016
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread,

29232 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/05/10 : التاريخ
 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛: من اجل
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛

pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins,
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake
mixes; desserts, namely, bakery desserts, chocolate
desserts, desserts confectionery and desserts made
of flour; royal jelly for human consumption,
propolis for human consumption; flavorings, other
than essential oils, vanilla flavorings, tomato sauce;
flour for food, semolina, starch for food; granulated
sugar, cube sugar, powdered sugar; chocolates,
chocolate bars, candies, biscuits, wafers, crackers;
molasses syrup for food.

 عسل النحل،الخبز والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ السكر
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛
 الصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ منتجات الخبيز،الخل
والمعنى بها الفطائر والكيك والدونات وكعك وتورتات (كيك
 خلطات الكيك، حلوى الكيك، سندويشات، بيتزا،)بالفواكه
 حلوي ما بعد الطعام والمعنى بها الحلويات المخبوزة،الجاهزة
وحلويات الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام
 شمع،المصنوعة من الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري
النحل (عكبر) لالستهالك البشري؛ منكهات بخالف الزيوت
، صلصة البندورة؛ دقيق للطعام، منكهات الفانيال،العطرية
، مكعبات السكر، االرز؛ حبيبات السكر،سميدن نشا للطعام
، الحلوى، اصابع الشوكوالته،مسحوق السكر؛ الشوكوالتة
 البسكويت الهش؛ شراب الدبس للطعام، الويفر،البسكويت
In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE
 كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي: بأسم
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 MERAM
- KONYA/ TURKEY
Address for Services:

-  ميرام19: ايسكاي بيسيهير يولو اوزيري رقم: العنوان
 تركيا/كونيا
 بيت لحم: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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()271

العالمة التجارية رقم 29233 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/10 :

Trade Mark No.: 29233
In Class: 30
Date: 10/05/2016
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; bakery products,
namely, pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas,
sandwiches, puddings, ready cake mixes; desserts,
namely, bakery desserts, chocolate desserts,
;desserts confectionery and desserts made of flour
royal jelly for human consumption, propolis
for human consumption; flavorings, other than
;essential oils, vanilla flavorings, tomato sauce
flour for food, semolina, starch for food; granulated
sugar, cube sugar, powdered sugar; chocolates,
;chocolate bars, candies, biscuits, wafers, crackers
molasses syrup for food.

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛
األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ السكر،
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح؛ الخردل؛ الخل ،الصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛
منتجات الخبيز والمعنى بها الفطائر والكيك والدونات
وكعك وتورتات (كيك بالفواكه) ،بيتزا ،سندويشات ،حلوى
الكيك ،خلطات الكيك الجاهزة ،حلوي ما بعد الطعام والمعنى
بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ الحلويات
وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ جلي ملكي
لالستهالك البشري ،شمع النحل (عكبر) لالستهالك البشري؛
منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات الفانيال ،صلصة
البندورة؛ دقيق للطعام ،سميدن نشا للطعام ،االرز؛ حبيبات
السكر ،مكعبات السكر ،مسحوق السكر؛ الشوكوالتة ،اصابع
الشوكوالته ،الحلوى ،البسكويت ،الويفر ،البسكويت الهش؛
شراب الدبس للطعام
In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE
بأسم  :كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :ايسكاي بيسيهير يولو اوزيري رقم 19:ميرام -
كونيا /تركيا
عنوان التبليغ  :بيت لحم

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 MERAM
- KONYA/ TURKEY
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29234

العالمة التجارية رقم 29234 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 10/05/2016

التاريخ 2016/05/10 :
من اجل  :شامبو الشعر؛ زيوت الغراض التنظيف؛ مواد حافظة
للجلد المدبوغ [ملمعات]؛ عطور؛ موس (رغوة) الشعر؛ شامبو
للحيوانات األليفة؛ منظفات أسنان؛ مكيفات تصفيف الشعر؛
لوشن للشعر؛ مستحضرات تجميل

In Respect of: Hair shampoos; oils for cleaning
;]purposes; preservatives for leather [polishes
;perfumery; hair mousse; shampoos for pets
dentifrices; hair conditioners; hair lotion; cosmetics
In the name of: Lafang China Co., Ltd.

بأسم  :الفانج تشاينا كو ،.ال تي دي.
العنوان  :الفانج انداستريال سيتي ،كسينكينج رود ،جووداو
 ،324تشاونان ديستريكت ،شانتو ،جوانجدونج بروفينس،
 515144جهمورية الصين الشعبية

Address: Lafang Industrial City, Xinqing
Road, Guodao 324, Chaonan District, Shantou,
Guangdong Province, 515144 P.R. China
Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم

()273

العالمة التجارية رقم 29235 :
في الصنف 14 :
التاريخ 2016/05/10 :
من اجل  :المعادن النفيسة وكل خليط منها والمعنى بها
الذهب والفضة والبالتين واالحجار الكريمة والمجوهرات
المصنوعة من من معادن نفيسة أو مطلية بها والمعنى بها
االساور والخواتم والحلي الصغيرة والقالئد ومشابك االذن

Trade Mark No.: 29235
In Class: 14
Date: 10/05/2016
In Respect of: Precious metals and their alloys,
namely, gold, silver, platinum; precious stones,
jewelry made of precious metal or coated therewith,
namely bracelets,
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rings, charms, necklaces, ear clips, cuff-links,
earrings, ornamental pins, tie pins, pendants, rings
being jewelry, medallions, brooches; ornaments of
precious metal in the nature of jewelery, trinkets,
;statues of precious metal, busts of precious metal
horological and chronometric instruments and parts
and accessories thereof, namely, chronometers,
wrist watches, pocket watches, jewelry watches,
wall clocks, table clocks, watch bands, watch
straps, watch bracelets, watch chains, cases for
watches and clocks, parts for watches and clocks.

وزمامات (مرابط) أكمام واالقراط ودبابيس زينة و دبابيس ربطات
العنق والحلي المتدلية وخواتم بكونها مجوهرات وميداليات
ودبابيس للزينة؛ حلي من معادن نفيسة في طبيعتها المجوهرات
والحلي الصغيرة وتماثيل من معادن نفيسة وهياكل جذعية من
معادن نفيسة؛ أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة
واجزائها واكسسواراتها والمعنى بها كرونومترات (موقتات
دقيقة) وساعات اليد وساعات الجيب وساعات المجوهرات
وساعات الحائط وساعات الطاولة وسوار الساعات وحزام الساعات
وكستك الساعات وسالسل ساعات وصناديق للساعات والساعات
الكبيرة ،اجزاء للساعات والساعات الكبيرة
بأسم  :أوركا تكستيل سانايى في توريزم تيجاريت انونيم In the name of: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm
Ticaret Anonim Sirketi
شيركيتي
العنوان  :أوكميداني ،جورسيل ماهاليسي ،ياليم سوكاكAddress: Okmeydani, Gursel Mahallesi,Yalim ،
Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey
رقم  ،5شيشلي ،اسطنبول ،تركيا
Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم
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العالمة التجارية رقم 29236 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2016/05/10 :
من اجل  :الجلود والجلود المقلدة ،جلود حيوانات ،جلود الحيوانات
المدبوغة ،الجلود الصناعية ،جلود المتينة؛ البضائع المصنوعة
من الجلود والجلود المقلدة أو المواد المقلدة والمعنى بها اكياس
السفر وحقائب السفر والمحافظ وحقائب اليد وحقائب الظهر
لحمل االطفال وصناديق من الجلد والجلد المتين لتخزين بطاقات
المعايدة وصناديق القبعة من الجلد للسفر؛ صناديق للمكياج تباع
فارغة ،حقائب مساحيق الزينة تباع فارغة ،حقائب لمستحضرات
التجميل تباع فارغة؛ حقائب العدد تباع فارغة؛ حقائب للكتب؛
حقائب لحمل الوثائق ،حقائب االوراق ،حقائب ظهر ،حقائب
المدرسة ،حقائب جلدية للتسوق ،صناديق جلدية لالوراق النقدية؛
المظالت ،المظالت الشمس والمعنى بها الشمسيات ،العصي؛
السياط واطقم الفروسية والسروج ،سيور ا ِلركاب ،الجامات الخيل

Trade Mark No.: 29236
In Class: 18
Date: 10/05/2016
In Respect of: Leather and imitation leather,
animal skins; animal hides, artificial leathers, stout
leathers; goods made of leather, imitation leather
or synthetic materials, namely, travel bags, valises,
wallets, handbags, backpacks for carrying babies,
leather and stout leather boxes for storing greeting
cards, leather hat boxes for travel; make-up cases
sold empty, toiletry bags sold empty, vanity
cases sold empty, tool bags sold empty; book
bags; carrying cases for documents, briefcases,
backpacks, school bags, leather shopping bags,
leather cases for banknotes; Umbrellas, sun
umbrellas, namely, parasols and canes; Whips,
harnesses and saddlery, stirrups, horse bridles.

العـدد السابع عشر
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In the name of: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm
Ticaret Anonim Sirketi

بأسم  :أوركا تكستيل سانايى في توريزم تيجاريت انونيم
شيركيتي
العنوان  :أوكميداني ،جورسيل ماهاليسي ،ياليم سوكاكAddress: Okmeydani, Gursel Mahallesi,Yalim ،
Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey
رقم  ،5شيشلي ،اسطنبول ،تركيا
Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم

()275

Trade Mark No.: 29238

العالمة التجارية رقم 29238 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 10/05/2016

التاريخ 2016/05/10 :
من اجل  :الحلويات ،الشوكوالته ،البسكويت ،البسكويت الهش،
بسكويت مكون من رقائق (بسكويت ويفر)؛ الكيك أو الكعك

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers, cakes
In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM
SIRKETI

بأسم  :يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي
العنوان  :كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك
نو 1/6:أوسكودار  /اسطنبول ،تركيا

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey
Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم
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العالمة التجارية رقم 29239 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/10 :
من اجل  :المستحضرات المصنوعه من الحبوب رقائق الذرة
بأسم  :شركة وايتروز للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 29239
In Class: 30
Date: 10/05/2016
In Respect of: preparations made from cereals
).flakes (corn
In the name of: Sharekat waitroz algethaeya
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Address: Nablus / beat eaba

العـدد السابع عشر

 بيت ايبا/  نابلس: العنوان

Address for Services: Nablus / beat eaba

 بيت ايبا/  نابلس: عنوان التبليغ

)277(

Trade Mark No.: 29240

29240 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 11/05/2016

2016/05/11 : التاريخ

In Respect of: preparations made from cereals
.flakes (corn)
In the name of: Sharekat waitroz algethaeya

 اجهزة توليد طاقة شمسية: من اجل
 شركة العون الدولية للتنمية واالستثمار: بأسم

Address: Nablus / beat eaba

 الخليل راس الجورة: العنوان

Address for Services: Nablus / beat eaba

 الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ

)278(

Trade Mark No.: 29241
In Class: 25
Date: 11/05/2016
In Respect of: SHOES AND CLOTHES
In the name of: AMER FAREED RAGHEB ARAFEH
Address: AL KHALIL
Address for Services: AL KHALIL

29241 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2016/05/11 : التاريخ
 االحذية والمالبس: من اجل
 عامر فريد راغب عرفة: بأسم
0599757838  الخليل شارع السالم: العنوان
0599757838  الخليل شارع السالم: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29242

29242 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 12/05/2016

2016/05/12 : التاريخ

In Respect of: cosmatices

 مواد التجميل: من اجل

In the name of: SHARIKAT
LELTEJARAH AL DAWLIAH A . A

FOREVER

 ع.  شركة فور ايفر للتجارة الدولية ع: بأسم

Address: AL KHALLEL - EAIN SARAH / TEL.:
02-2220085

02-2220085 : ت/  عين سارة-  الخليل: العنوان

Address for Services: AL KHALLEL - EAIN
SARAH / TEL.: 02-2220085

02-2220085 : ت/  عين سارة-  الخليل: عنوان التبليغ

)280(

Trade Mark No.: 29243

29243 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 12/05/2016

2016/05/12 : التاريخ

In Respect of: chips snacks (flakes made from corn
or wheat flower)
In the name of: SHAREKAT MASAFI LELSENA’A
WA ALTEJARAH

) مسلي (رقائق مصنوعة من طحين الذرة او الدقيق: من اجل
 شركة مسافي للصناعة والتجارة: بأسم

Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH

2266898  الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن ت: العنوان

Address for Services:
DAHRIEH

 الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن ت: عنوان التبليغ
2266898

AL KHALEEL AL
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Trade Mark No.: 29244

29244 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 12/05/2016

2016/05/12 : التاريخ

In Respect of: PERFUMES

 العطور: من اجل

In the name of: MOHAMMAD ALI YEHYA
TALAL ZAHDEH
Address: HEBRON AL HAWOZ

 محمد علي يحيى طالل زاهدة: بأسم
 الخليل مجمع زاهدة: العنوان

Address for Services: HEBRON AL HAWOZ

 الخليل مجمع زاهدة: عنوان التبليغ

)282(

Trade Mark No.: 29245
In Class: 3
Date: 12/05/2016
In Respect of: PERFUMES
In the name of: MOHAMMAD ALI YEHYA
TALAL ZAHDEH
Address: HEBRON AL HAWOZ
Address for Services: HEBRON AL HAWOZ

29245 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/05/12 : التاريخ
 العطور: من اجل
 محمد علي يحيى طالل زاهدة: بأسم
 الخليل مجمع زاهدة: العنوان
 الخليل مجمع زاهدة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29247

29247 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 12/05/2016

2016/05/12 : التاريخ

In Respect of: Computer software; computer
software and applications for broadcasting,
distributing and giving access to digital content
including by means of the internet, mobile telephone
networks and wireless networks; electronic devices
for receiving and/or displaying entertainment and
other digital content including televisions, video
machines and other audio-visual display devices;
devices for accessing and receiving broadcasting
and entertainment services such as set-top boxes;
downloadable movies including from the internet,
mobile telephone and wireless networks; prerecorded films and videos.

 برمجيات حاسوب؛ وبرمجيات وتطبيقات حاسوب: : من اجل
لبث وتوزيع وما يتيح الوصول إلى المحتوى الرقمي بما
 وشبكات الهاتف المحمول،في ذلك عن طريق اإلنترنت
أو عرض/والشبكات الالسلكية؛ أجهزة إلكترونية الستقبال و
وسائل الترفيه وغيرها من المحتوى الرقمي بما في ذلك
أجهزة التلفزيون وأجهزة الفيديو وغيرها من أجهزة العرض
السمعية والبصرية؛ أجهزة للوصول الى واستقبال خدمات
البث والترفيه مثل أجهزة استقبال رقمية؛ أفالم قابلة للتنزيل
بما فيها من اإلنترنت والهاتف النقال والشبكات الالسلكية؛
.أفالم وفيديوهات مسبقة التسجيل

In the name of: Intigral International FZ-LLC

م.م. ذ- إنتغرال الدولية منطقة حرة: بأسم

Address: Dubai Studio City, Premises 301-310, 3rd
Floor, Building 03, Dubai, United Arab Emirates

 الطابق،301-310  المقر، مدينة دبي لإلستديوهات: العنوان
 األمارات العربية المتحدة، دبي،3  المبنى،3

Address for Services:

 فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة: عنوان التبليغ
768 جاليريا سنتر ص ب

)284(

Trade Mark No.: 29248
In Class: 35
Date: 12/05/2016

29248 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/05/12 : التاريخ

العـدد السابع عشر
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من اجل  :الدعاية واالعالن؛ الدعاية واالعالن عبر التلفزيون؛
االعالنات التجارية المتلفزة؛ تأجير وقت للدعاية واالعالن في
وسائل اإلعالم؛ نشر مواد الدعاية واالعالن؛ عرض السلع على
وسائل اتصاالت لغايات البيع بالتجزئة؛ ترويج المبيعات
لآلخرين.
بأسم  :إنتغرال الدولية منطقة حرة -ذ.م.م

;In Respect of: Advertising; television advertising
television commercials; rental of advertising
time on communication media; dissemination
of advertising matter; presentation of goods on
communication media for retail purposes; sales
promotion for others.
In the name of: Intigral International FZ-LLC

العنوان  :مدينة دبي لإلستديوهات ،المقر  ،301-310الطابق
 ،3المبنى  ،3دبي ،األمارات العربية المتحدة

Address: Dubai Studio City, Premises 301-310, 3rd
Floor, Building 03, Dubai, United Arab Emirates

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة
جاليريا سنتر ص ب 768

Address for Services:

()285

العالمة التجارية رقم 29249 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/05/12 :

Trade Mark No.: 29249
In Class: 29
Date: 12/05/2016
In Respect of: nuts, prepared nuts, peanut butter,
processed peanuts, frosted, frozen, preserved,
stewed fruits & vegetables, jellies and jams,
crystallized fruits, edible oils and fats, ground
almonds, preserved beans, dates, preserved lentils,
raisins, fruit based snack food, preparations for
making soup .

من اجل  :مكسرات ،مكسرات محضرة ،زبدة فول سوداني،
فول سوداني محضر ،فواكه وخضروات محفوظة و مجمدة و
مجففة و مطهوة ،هالم (جيلي) و مربيات و فواكه مطبوخة
بالسكر ،الزيوت و الدهون المعدة لألكل ،لوز مطحون ،بقول
محفوظة ،تمور ،عدس محفوظ ، ،زبيب ،أطعمة خفيفة قائمة
على الفواكه ،مستحضرات إلعداد الشوربة .
In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee
بأسم  :سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة
Company

العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة
جاليريا سنتر ص ب 768

Address: Ramallah – West Bank / Palestine
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29250

29250 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38

38 : في الصنف

Date: 12/05/2016

2016/05/12 : التاريخ

In Respect of: Telecommunication services;
streaming of video and audio content by any
means; transmission and delivery of digital
content including entertainment content such
as videos, films, applications and music by any
telecommunication means; broadcasting of audiovisual content including by means of the internet;
provision of television subscription services
including services such as video and entertainment
on demand.

 خدمات االتصاالت؛ التدفق المستمر لمواد الفيديو: من اجل
والصوت بأي وسيلة؛ بث وإيصال المحتوى الرقمي بما في ذلك
المحتوى الترفيهي مثل أشرطة الفيديو واألفالم والتطبيقات
والموسيقى بأي وسيلة اتصاالت؛ بث المحتوى السمعي
والبصري بما في ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت؛ توفير خدمات
اشتراك تلفزيونية بما في ذلك خدمات مثل الفيديو والترفيه
.عند الطلب

In the name of: Intigral International FZ-LLC

م.م. ذ- إنتغرال الدولية منطقة حرة: بأسم

Address: Dubai Studio City, Premises 301-310, 3rd
Floor, Building 03, Dubai, United Arab Emirates

 الطابق،301-310  المقر، مدينة دبي لإلستديوهات: العنوان
 األمارات العربية المتحدة، دبي،3  المبنى،3

Address for Services:

 فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة: عنوان التبليغ
768 جاليريا سنتر ص ب

)287(

Trade Mark No.: 29251
In Class: 41
Date: 12/05/2016

29251 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/05/12 : التاريخ
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In Respect of: Entertainment services; the
provision of entertainment in the form of television
programmes, movies, music, applications and
online games;

 خدمات ترفيه؛ توفير وسائل الترفيه على شكل: من اجل
برامج تلفزيونية وأفالم وموسيقى وتطبيقات وألعاب عبر
اإلنترنت؛ توفير ألعاب الحاسوب على االنترنت؛

the provision of online computer games;
performance of television programmes and
movies; film and music distribution; electronic
library services for the supply of electronic content
and information in audio and/or video form.

عرض البرامج التلفزيونية واألفالم؛ توزيع االفالم والموسيقى؛
خدمات المكتبات اإللكترونية لتقديم المحتوى والمعلومات
.أو فيديو/اإللكترونية على شكل صوت و

In the name of: Intigral International FZ-LLC

م.م. ذ- إنتغرال الدولية منطقة حرة: بأسم

Address: Dubai Studio City, Premises 301-310, 3rd
Floor, Building 03, Dubai, United Arab Emirates

 الطابق،301-310  المقر، مدينة دبي لإلستديوهات: العنوان
 األمارات العربية المتحدة، دبي،3  المبنى،3

Address for Services:

 فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة: عنوان التبليغ
768 جاليريا سنتر ص ب

)288(

Trade Mark No.: 29252
In Class: 30
Date: 12/05/2016
In Respect of: Spices, chocolate, Nescafe,tea,
coffee, cocoa, sugar, 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, aniseed, aromatic
preparations for food, bread, cake powder, cakes
(rice), cereal preparations, cereal based snack food,
Chips (cereal products), Chow-Chow (condiment),
Chutneys (condiment), Cinnamon (spice), Cloves
(spice), Condiments, Confectionery, dressings for
salad, flavorings, ginger (spice), nutmegs, pepper,
saffron (seasoning), seasonings, cereal based snack
food, spices

29252 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/05/12 : التاريخ
،) نسكافيه (قهوة سريعة الذوبان، شوكالتة، بهارات: من اجل
 دقيق, بن اصطناعي, ساغو, تابيوكا, سكر, كاكاو, البن،شاي
و مستحضرات مصنوعة من الحبوب و خبز و فطائر و حلويات
 خميرة و مسحوق, عسل نحل و عسل اسود,و حلويات مثلجة
، ملح و خردل و خل و صلصات (توابل) بهارات و ثلج,الخبيز
، مسحوق كعك، خبز، مستحضرات منكهة للطعام،يانسون
 أطعمة خفيفة قائمة على، مستحضرات الحبوب،أقراص أرز
 مقبالت،) التشاو تشاو (توابل،) رقائق ( منتجات حبوب،الحبوب
، حلويات، توابل،) كبش قرنفل (تابل،) قرفة (تابل،)هندية (توابل
 زعفران، فلفل، جوز الطيب،) زنجبيل (تابل، منكهات،توابل سلطة
.  بهارات، أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب، توابل،)(توابل
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In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee
Company

بأسم  :سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة

Address: Ramallah – West Bank / Palestine

العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة
جاليريا سنتر ص ب 768

()289

Trade Mark No.: 29253

العالمة التجارية رقم 29253 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 12/05/2016

التاريخ 2016/05/12 :
من اجل  :مستحضرات لتحضير المشروبات ،خالصات لتحضير
المشروبات ،قهوة مبردة  -المنتج سائل – ،مياه معدنية .

In Respect of: Preparations for making beverages,
Essences for making beverages, Ice coffee, Mineral
water (beverages) .
In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee
Company

بأسم  :سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة

Address: Ramallah – West Bank / Palestine

العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس عمارة
جاليريا سنتر ص ب 768

Address for Services:

()290

العالمة التجارية رقم 29254 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/05/12 :

Trade Mark No.: 29254
In Class: 43
Date: 12/05/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات ،االيواء المؤقت.

In Respect of: Services for providing food and
drink, temporary accommodation.
In the name of: Sharekat Riyada lal istithmar wal
tatweer

بأسم  :شركة رياده لالستثمار والتطوير

Address: Ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

()291

Trade Mark No.: 29255

العالمة التجارية رقم 29255 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 12/05/2016

التاريخ 2016/05/12 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات ،االيواء المؤقت
بأسم  :شركة رياده لالستثمار والتطوير

In Respect of: Services for providing food and
drink, temporary accommodation.
In the name of: Sharekat Riyada lal istithmar wal
tatweer
Address: Ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7

()292

العالمة التجارية رقم 29256 :
في الصنف 3 :

Trade Mark No.: 29256
In Class: 3

236

2017/1/26

Date: 12/05/2016

العـدد السابع عشر

2016/05/12 : التاريخ

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

 مستحضرات قصر الاقمشه ومواد اخرى تستعمل: من اجل
 مستضرات تنظيف وصقل وجلي، في غسل وكي المالبس
،  مسحضرات تجميل،  زيوت عطريه،  عطور، وكشط صابون
. منظفات اسنان، غسول ( لوشن ) للشعر

In the name of: HUWEDA HASAN MAHMOUD
ABU YA’QOUB

 هويدا حسن محمود ابو يعقوب: بأسم

Address: NABLUS - NABLUS AL JADEDAH SHARE’ TEL - JAWWAL : 0599103563

0599103563 : جوال-  نابلس الجديده شارع تل: العنوان

Address for Services:
NABLUS - NABLUS
AL JADEDAH - SHARE’ TEL - JAWWAL :
0599103563

0599103563 : جوال-  نابلس الجديده شارع تل: عنوان التبليغ

)293(

Trade Mark No.: 29257
In Class: 3
Date: 15/05/2016
In Respect of: Perfumery, cosmetics, essential
oils, toothpastes; perfumes; toilet water; scented
water; deodorants for personal use; soaps in liquid,
solid or gel; hair lotions; shampoos; cosmetic
preparations for the bath; bath oils; toilet milks;
talcum powder; cosmetic preparations for skin
care; cosmetic preparations for skin tanning;
make-up and removing makeup for the face and
body; nail polish; products to remove polish; air
fragrancing preparations; potpourri (fragrances);
pumice stone.
In the name of: PARFUMS PAROUR
Address: 6 avenue Matignon, 75008 Paris, France
Address for Services:

29257 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/05/15 : التاريخ
، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، العطور: من اجل
معاجين األسنان؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ الماء المعطر؛
مستحضرات إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛
 أو صلب أو جل؛ لوشن الشعر؛،الصابون على شكل سائل
الشامبو؛ مستحضرات التجميل لالستحمام؛ زيوت االستحمام؛
مستحلبات االستحمام؛ مسحوق التالك؛ مستحضرات تجميل
للعناية بالبشرة؛ مستحضرات التجميل لتسمير البشرة؛
المكياج ومزيالت المكياج للوجه والجسم؛ طالء األظافر؛
منتجات إزالة طالء األظافر؛ مستحضرات تعطير الجو؛ أوراق
.الورد المجفف )العطور(؛ حجر الخفاف
 بارفيومس بارور: بأسم
 فرنسا،  باريس75008 ،  أفينيو ماتيجنون6 : العنوان
 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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()294

Trade Mark No.: 29258

العالمة التجارية رقم 29258 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 15/05/2016

التاريخ 2016/05/15 :
من اجل  :العطور ،مستحضرات التجميل ،الزيوت العطرية،
معاجين األسنان؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ الماء المعطر؛
مستحضرات إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛
الصابون على شكل سائل ،أو صلب أو جل؛ لوشن الشعر؛
الشامبو؛ مستحضرات التجميل لالستحمام؛ زيوت االستحمام؛
مستحلبات االستحمام؛ مسحوق التالك؛ مستحضرات تجميل
للعناية بالبشرة؛ مستحضرات التجميل لتسمير البشرة؛
المكياج ومزيالت المكياج للوجه والجسم؛ طالء األظافر؛
منتجات إزالة طالء األظافر؛ مستحضرات تعطير الجو؛ أوراق
الورد المجفف )العطور(؛ حجر الخفاف.
بأسم  :بارفيومس بارور

In Respect of: Perfumery, cosmetics, essential
oils, toothpastes; perfumes; toilet water; scented
water; deodorants for personal use; soaps in liquid,
solid or gel; hair lotions; shampoos; cosmetic
;preparations for the bath; bath oils; toilet milks
talcum powder; cosmetic preparations for skin
;care; cosmetic preparations for skin tanning
make-up and removing makeup for the face and
body; nail polish; products to remove polish; air
;)fragrancing preparations; potpourri (fragrances
pumice stone.
In the name of: PARFUMS PAROUR
Address: 6 avenue Matignon, 75008 Paris, France

العنوان  6 :أفينيو ماتيجنون  75008 ،باريس  ،فرنسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()295

العالمة التجارية رقم 29259 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2016/05/15 :
من اجل  :مطبوعات

Trade Mark No.: 29259
In Class: 16
Date: 15/05/2016
In Respect of: Printed matter

العـدد السابع عشر
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In the name of: Murad Thabt Anwar Alkhteeb

بأسم  :مراد ثابت انور الخطيب

Address: Ramallah Am alshraeet Mqabl Alqda Alaskri

العنوان  :رام الله ام الشريط مقابل القضاء العسكري
عنوان التبليغ  :رام الله ام الشريط مقابل القضاء العسكري

Ramallah Am alshraeet

Address for Services:
Mqabl Alqda Alaskri

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة

()296

Trade Mark No.: 29261

العالمة التجارية رقم 29261 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 15/05/2016

التاريخ 2016/05/15 :

In Respect of: Jacks machines,Cranes lifting and
hoisting apparatuse, hoists

من اجل  :رافعات نقالة,رافعات اجهزة رفع  ,رافعات
بأسم  :شركة انوهي كات لالالت الثقيلة المساهمة المحدودوة

In the name of: ANHUI KAT HEAVY MACHINERY
CO LTD

العنوان  :شارع ديانزهونج,كيوزهين,مقاطعة فيدونج,مدينة
هيفي,انوهي,الصين

Address: Dianzhongroad,Cuozhentown,feiongcou
nty,hefei city,anhui,china

عنوان التبليغ  :رام الله ,فلسطين ,ص.ب 1221 .جوال
0598947962

Address for Services:
Mqabl Alqda Alaskri

Ramallah Am alshraeet

()297

العالمة التجارية رقم 29262 :

Trade Mark No.: 29262
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In Class: 30
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30 : في الصنف

Date: 15/05/2016

2016/05/15 : التاريخ

In Respect of: Coffee, cocoa, artificial coffee,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages;
chocolate based beverages; pasta, noodles,
macaroni, ravioli; pastry, bakery products, namely,
bread, pies, cakes, sandwiches, puddings; honey,
propolis for human consumption; food flavorings
other than essential oils, condiments for foodstuff,
sauces (condiments), tomato sauce, spices; yeast,
baking powder; flour for food, semolina, starch
for food; granulated sugar, cube sugar, powdered
sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolates,
candies, biscuits, chocolate wafers, crackers;
chewing gums not for medical purposes; ice, ice
creams; salt; rice; processed cereals, cereal-based
snack food, corn flakes, crushed oat, chips (cereal
products; molasses for food

 مشروبات، القهوة الصناعية، الكاكاو، القهوة: من اجل
 مشروبات، مشروبات أساسها القهوة،أساسها الكاكاو
 نودلز (معكرونة،) باستا (معكرونة،أساسها الشوكوالتة
 رافيول (فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء)؛، معكرونة،)رقيقة
 منتجات المخابز والمعنى بها الخبز وفطائر الحلوى،فطائر
 شمع العسل، حلوى البودينغ؛ العسل، السندويشات،والكيك
،الستهالك االنسان؛ منكهات طعام بخالف الزيوت العطرية
، صلصة بندورة،] صلصات [توابل،توابل للمواد الغذائية
 نشا، سميد، مسحوق الخبيز؛ دقيق للطعام،بهارات؛ خميرة
، مسحوق السكر؛ شاي، مكعبات سكر،للطعام؛ حبيبات سكر
 بسكويت، بسكويت، حلوى، شوكوالتة،شاي مثلج؛ حلويات
 بسكويت الهش؛ علكة المضع ليست،رقائق مع الشوكوالتة
 بوظة (أيسكريم)؛ ملح؛ أرز؛ الحبوب،الغراض طبية؛ ثلج
 شوفان، رقائق ذرة، وجبات خفيفة أساسها الحبوب،المعالجة
 رقائق البطاطا [منتجات حبوب]؛ دبس للطعام،مطحون
In the name of: TAYYAR INVESTMENT  تاييار انفستمنت فينانسال يونيتيم انونيم شيركيتي: بأسم
FINANSAL YONETIM ANONIM SIRKETI

Address: Acibadem Mahallesi, Bademli Sokak,
No: 7/1, Usküdar- Istanbul / Turkey
Address for Services:
Mqabl Alqda Alaskri

،1/7 : نو، باديملي سوكاك، اجيبادم ماهاليسي: العنوان
 تركيا/ اسطنبول-أوسكودار

Ramallah Am alshraeet

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)298(

Trade Mark No.: 29263
In Class: 4
Date: 16/05/2016
In Respect of: COAL

29263 : العالمة التجارية رقم
4 : في الصنف
2016/05/16 : التاريخ
 فحم: من اجل

العـدد السابع عشر
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بأسم  :محمد وصفي محمود عبد الحافظ

In the name of: Mohammad Wasfi Mahmud Abdal
Hafeth
Address: Tulkarm-shwaikeh

العنوان  :طولكرم-شويكه 0569119108

Address for Services: Tulkarm-shwaikeh

عنوان التبليغ  :طولكرم-شويكه 0569119108

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()299

Trade Mark No.: 29264

العالمة التجارية رقم 29264 :

In Class: 4

في الصنف 4 :

Date: 16/05/2016

التاريخ 2016/05/16 :

In Respect of: COAL

من اجل  :فحم
بأسم  :محمد وصفي محمود عبد الحافظ

In the name of: Mohammad Wasfi Mahmud Abdal
Hafeth
Address: Tulkarm-shwaikeh

العنوان  :طولكرم-شويكه 0569119108

Address for Services: Tulkarm-shwaikeh

عنوان التبليغ  :طولكرم-شويكه 0569119108

()300

العالمة التجارية رقم 29265 :
في الصنف 25 :

Trade Mark No.: 29265
In Class: 25

العـدد السابع عشر
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Date: 16/05/2016

التاريخ 2016/05/16 :

In Respect of: Cloths

من اجل  :مالبس

In the name of: SHADI MOHAMMD AL HAJ YSEF

بأسم  :شادي محمد عبد اللطيف الحاج يوسف

Address: Tulkarem

العنوان  :طولكرم /مجمع االشقر

Address for Services: Tulkarem

عنوان التبليغ  :طولكرم /مجمع االشقر

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  fashionذات االستخدام العام بمعزل
عن العالمة

()301

العالمة التجارية رقم 29267 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/05/16 :
من اجل  :البيرة ( شراب الشعير ) والمياه المعدنية والغازية
وغيرها من المشروبات غير الكحولية و مشروبات مستخلثة من
الفواكه وعصائر الفواكه  ,شراب ومستحضرات اخرى لعمل
المشروبات .
بأسم  :فورزا بلو اس ار ال كو
العنوان  40137 :بولونيا ايرنيستو ماسي  21ايطاليا
عنوان التبليغ  :قلقيلية

Trade Mark No.: 29267
In Class: 32
Date: 16/05/2016
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: SHADI MOHAMMD AL HAJ YSEF
Address: 40137 Bolonga (Italy ) Via Ernesto Masi
Address for Services:
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)302(

Trade Mark No.: 29268

29268 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 17/05/2016

2016/05/17 : التاريخ

In Respect of: milk and milk products

 منتجات االلبان: من اجل

In the name of: almarkaz al falastene letatwer
altharwah alheawaneyah

 المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية: بأسم

Address: tubas -jawwal 0569201236

0569201236  جوال- طوباس: العنوان

Address for Services: tubas -jawwal 0569201236

0569201236  جوال- طوباس: عنوان التبليغ

)303(

Trade Mark No.: 29270
In Class: 5
Date: 17/05/2016
In Respect of: Dietetic food and substances adapted
for medical use, food for babies, infant and baby
formula, baby milk, baby milk powder, nutritional
supplements, Dietary supplements
In the name of: Al Marai Company
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom
of Saudi Arabia

29270 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/17 : التاريخ
 أغذية،  مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي: من اجل
 حليب بودرة, حليب االطفال, حليب االطفال والرضع,األطفال
 مكمالت الحمية الغذائية, المكمالت الغذائية,لالطفال
 شركة المراعي: بأسم
 المملكة العربية,11492  الرياض,8524 .ب. ص: العنوان
السعودية

243

2017/1/26

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

)304(

Trade Mark No.: 29271

29271 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 17/05/2016

2016/05/17 : التاريخ

In Respect of: Dietetic food and substances adapted
for medical use, food for babies, infant and baby
formula, baby milk, baby milk powder, nutritional
supplements, Dietary supplements

 أغذية،  مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي: من اجل
 حليب بودرة, حليب االطفال, حليب االطفال والرضع,األطفال
 مكمالت الحمية الغذائية, المكمالت الغذائية,لالطفال

In the name of: Al Marai Company

 شركة المراعي: بأسم

Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom
of Saudi Arabia

 المملكة العربية,11492  الرياض,8524 .ب. ص: العنوان
السعودية

Address for Services:

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

)305(

Trade Mark No.: 29272
In Class: 5
Date: 17/05/2016

29272 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/17 : التاريخ
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In Respect of: Dietary supplements, dietetic food
and substances adapted for medical use, meal
replacement, nutritional supplements

العـدد السابع عشر

 مواد الحمية المعدة, مكمالت غذائية للحمية: من اجل
 المكمالت الغذائية, بدائل الوجبات، لالستعمال الطبي

In the name of: Al Marai Company

 شركة المراعي: بأسم

Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom
of Saudi Arabia

 المملكة العربية,11492  الرياض,8524 .ب. ص: العنوان
السعودية

Address for Services:

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

)306(

Trade Mark No.: 29273

29273 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 17/05/2016

2016/05/17 : التاريخ

In Respect of: Coffee, artificial coffee

 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed
Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank,
Palestine
Address for Services:

 فلسطين, الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)307(

Trade Mark No.: 29274
In Class: 30

29274 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
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Date: 17/05/2016

العـدد السابع عشر

2016/05/17 : التاريخ

In Respect of: Coffee, artificial coffee

 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed
Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank,
Palestine
Address for Services:

 فلسطين, الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)308(

Trade Mark No.: 29275

29275 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 17/05/2016

2016/05/17 : التاريخ

In Respect of: Coffee, artificial coffee

 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed
Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank,
Palestine
Address for Services:

 فلسطين, الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)309(

Trade Mark No.: 29276
In Class: 30

292076 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

العـدد السابع عشر
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Date: 17/05/2016

التاريخ 2016/05/17 :

In Respect of: Coffee, artificial coffee

من اجل  :القهوة وما يقوم مقام القهوة

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed
Mosahima Khososiyah

بأسم  :شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank,
Palestine

العنوان  :ص ب 49 :قلقيلية ,الضفة الغربية ,فلسطين

Address for Services:

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

()310

العالمة التجارية رقم 29278 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/18 :

Trade Mark No.: 29278
In Class: 35
Date: 18/05/2016

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
وتفعيل النشاط المكتبي

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

بأسم  :شركة في آي بي ترافيل للسياحة والسفر مساهمة
خصوصية

In the name of: Sharekat Ve Ai Be Trafel Lilseyaha
Walsafar Mosahama Khososiya

العنوان  :البيرة شارع االرسال عمارة الفريز ط 3

Address: Albearh Shar’e Alersal Emaret Alfareez
Tabeq 3

عنوان التبليغ  :البيرة شارع االرسال عمارة الفريز ط 3

Address for Services: Albearh Shar’e Alersal
Emaret Alfareez Tabeq 3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العـدد السابع عشر

)311(

Trade Mark No.: 29279
In Class: 32
Date: 18/05/2016
In Respect of: Minerals and aerated waters; Nonalcoholic beverages; Fruit beverages and fruit
juices; Nectars; Fruit nectars; Fruit nectar beverages;
Vegetable juice, Vegetable beverages and Vegetable
juices [beverages]; Syrups and other preparations
for making beverages; Energy Drinks; Lemonades;
Smoothies; Water-based beverages; Coconut
juice; Coconut water; Tomato juice (beverages);
Fruit juice concentrates; Cocktails, non-alcoholic;
Isotonic drinks; Non-alcoholic beverages with
coffee components or a coffee flavoured ; Whey
beverages; Non-alcoholic beverages with fruit
flavouring; Syrups for beverages; Fruit syrups
and other non-alcoholic fruit preparations for
making non-alcoholic beverages; Non-alcoholic
sparkling wine; Non-alcoholic beverages with tea
flavor; Coffee-flavored soft drinks; Non-alcoholic
beverages containing tea or tea extracts.

In the name of: Rauch Fruchtsafte GmbH
Address: Langgasse 1, 6830 Rankweil Austria
Address for Services:

29279 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/05/18 : التاريخ
، مياه معدنية وغازية؛ مشروبات غير كحولية: من اجل
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ عصير
فاكهة مركز؛ شراب فواكه؛ مشروبات شراب الفواكه؛ عصير
 مشروبات خضراوات وعصير خضراوات [مشروبات]؛،خضراوات
شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات؛ مشروبات
الطاقة؛ ليموناضة؛ شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة؛
مشروبات أساسها الماء؛ عصير جوز الهند؛ ماء جوز الهند؛
عصير الطماطم؛ عصير الفواكه المركز؛ عصائر الكوكتيل غير
الكحولية؛ مشروبات تواترية؛ مشروبات غير كحولية تحتوي
على القهوة أو التي تكون بنكهة القهوة؛ مشروبات مصل
اللبن؛ مشروبات غير كحولية بنكهة الفواكه؛ عصير فاكهة
مركز لعمل المشروبات؛ عصير فاكهة مركز ومستحضرات
فواكه غير كحولية أخرى لعمل المشروبات غير الكحولية؛
نبيذ فوار غير كحولي؛ مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي؛
مشروبات غازية بنكهة القهوة؛ مشروبات غير كحولية تحتوي
على الشاي أو خالصات الشاي
 راوخ فراتشسافت جي ام بي اتش: بأسم
 رانكويل النمسا،6830 ،1  النجاسي: العنوان
 فلسطين- نابلس219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
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)312(

Trade Mark No.: 29280

29280 : العالمة التجارية رقم

In Class: 27

27 : في الصنف

Date: 18/05/2016

2016/05/18 : التاريخ

In Respect of: Carpets

 سجاد: من اجل

In the name of: Sharekat Alshawareb Leltejara
Alama Walmuqawalat Adeya Amma
Address: Tulkarm Shar’e Nablus

 شركة الشوارب للتجارة العامة والمقاوالت عادية عامة: بأسم
،6830 ،1  النجاسي:  طولكرم شارع نابلس العنوان: العنوان
رانكويل النمسا

Address for Services: Tulkarm Shar’e Nablus

 طولكرم شارع نابلس: عنوان التبليغ

)313(

Trade Mark No.: 29281
In Class: 20
Date: 18/05/2016
In Respect of: Antiques, gifts furniture and hom
furnishig and curtains of various kinds
In the name of: Sharekat Alshawareb Leltejara
Alama Walmuqawalat Adeya Amma

29281 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
2016/05/18 : التاريخ
 فرش منزلي وستائر بمختلف،  أثاث،  هدايا،  تحف: من اجل
أنواعها
 شركة الشوارب للتجارة العامة والمقاوالت عادية عامة: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Tulkarm Shar’e Nablus

العنوان  :طولكرم شارع نابلس العنوان  :النجاسي ،6830 ،1
رانكويل النمسا

Address for Services: Tulkarm Shar’e Nablus

عنوان التبليغ  :طولكرم شارع نابلس

()314

Trade Mark No.: 29283

العالمة التجارية رقم 29283 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 18/05/2016

التاريخ 2016/05/18 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ،البسة القدم ،أغطية الرأس
بأسم  :سيتري جييم تكستيل سانايي في تيجاريت ليمتد
شيركيتي

In the name of: SETRE GIYIM TEKSTIL SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI

العنوان  :ميشروتييت ماهاليسي ،ماتباجيه عصمانبه
سوكاك ،نو ،8 :عصمانبه ،شيشلي  -اسطنبول  /تركيا

Address:
Mesrutiyet
Mahallesi,
Matbaaci
 Osmanbey Sokak, No: 8, Osmanbey, SisliIstanbul / Turkey
Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم

()315

العالمة التجارية رقم 29284 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/19 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن في مجال بيع ادوات
التجميل

Trade Mark No.: 29284
In Class: 35
Date: 19/05/2016
In Respect of: advertising services in cosmatics
markting

العـدد السابع عشر
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In the name of: MUSA AHMAD MAHMOD ABID
RABO

بأسم  :موسى أحمد محمود عبد ربه
العنوان  :الخليل-الحرس -طلعة أضواء المدينة-مؤسسة دبي
للتجارة العامة 2224382

Address: Hebron- Alharas

عنوان التبليغ  :الخليل-الحرس -طلعة أضواء المدينة-مؤسسة
دبي للتجارة العامة 2224382

Address for Services: Hebron- Alharas

()316

Trade Mark No.: 29285

العالمة التجارية رقم 29285 :

In Class: 11

في الصنف 11 :
التاريخ 2016/05/19 :

Date: 19/05/2016

من اجل  :االدوات الصحية

In Respect of: SANITARY WARE
In the name of: IBRAHEEM REZQ A A MASHNE

بأسم  :ابراهيم رزق عبد الكريم مشني

Address: HEBRON ALSHOUKH

العنوان  :الخليل الشيوخ الشارع الرئيسي

Address for Services: HEBRON ALSHOUKH

عنوان التبليغ  :الخليل الشيوخ الشارع الرئيسي

()317

العالمة التجارية رقم 29286 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/05/19 :
من اجل  :مستحضرات تشخيصية وكواشف الغراض طبية.

Trade Mark No.: 29286
In Class: 5
Date: 19/05/2016
In Respect of: Diagnostic preparations and reagents
for medical purposes.

العـدد السابع عشر
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In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون
بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة
االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933 U.S.A.

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address for Services:

()318

Trade Mark No.: 29287

العالمة التجارية رقم 29287 :

In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 19/05/2016

التاريخ 2016/05/19 :
من اجل  :جهاز طبي لقياس مستويات المستحضرات
الصيدلية المضادة للذهان في دم المريض .

In Respect of: Medical device for measuring levels
of anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient’s blood.
In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون
بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة
االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933 U.S.A.

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address for Services:

()319

العالمة التجارية رقم 29288 :
في الصنف 25 :

Trade Mark No.: 29288
In Class: 25

العـدد السابع عشر
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Date: 19/05/2016

التاريخ 2016/05/19 :

In Respect of: Clothing, and shoes

من اجل  :المالبس  ،واالحذية

In the name of: Sharket Milano Al Tyjarya

بأسم  :شركة ميالنو التجارية

Address: Ramallah - Palestaine

العنوان  :رام الله  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي  -بالل كمال  -اتقان للخدمات
االستشارية  /رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

()320

العالمة التجارية رقم 29289 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/05/19 :

Trade Mark No.: 29289
In Class: 32
Date: 19/05/2016

من اجل  :البيرة( شراب الشعير ) والمياه المعدنية والغازية وغيرها
من المشروبات غير الكحولية ـ مشروبات مستخلصة من الفواكه
وعصائر الفواكه  ،شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات.

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

بأسم  :شركة البدوي العالمية لالستيراد والتصدير المساهمة
خصوصية

In the name of: SHAREKAT ALBADAWE Alalmeah
L`lasterad Wa Altasder ALMOSAHMA HOSOSEA

العنوان  :نابلس – سبسطية
عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع سفيان  -عمارة عنتر  -الطابق الرابع .

Address: NABLUS- SABASTIYA
Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العـدد السابع عشر

253

2017/1/26

()321

Trade Mark No.: 29291

العالمة التجارية رقم 29291 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 19/05/2016

التاريخ 2016/05/19 :
من اجل  :آليات دفع للمركبات البرية  ،آليات نقل الحركة
للمركبات البرية  ،دراجات ذات محركات صغيرة  ،دراجات نارية

In Respect of: Propulsion mechanisms for land
vehicles , Transmissions, for land vehicles ,
Mopeds , Motorcycles
In the name of: ACCESS MOTOR CO.,LTD

بأسم  :شركة اكسس موتور المحدودة
العنوان  ، 5 :طريق تشونغ  -هسين  ،منطقة تشيا  -تاي
الصناعية  ،مدينة تاي  -باو  ،تشيا  -بي  ، 612تايوان

Address: 5, CHUNG-HSIN ROAD, CHIA-TAI
INDUSTRIAL ZONE, TAI-PAO CITY, CHIA-YI
612,TAIWAN

عنوان التبليغ  :اريحا شارع القدس ص .ب  189جوال 0599101949

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()322

العالمة التجارية رقم 29292 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/19 :

Trade Mark No.: 29292
In Class: 30
Date: 19/05/2016
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In Respect of: Coffee, tea, spices , sugar

العـدد السابع عشر

 البن والشاي والسكر والتوابل: من اجل

In the name of: tareq ayoub ewiwi

 طارق ايوب عويوي: بأسم

Address: al khalil almahawer

0599381414  الخليل المحاور: العنوان

Address for Services:

568  الخليل راس الجورة ص ب: عنوان التبليغ

)323(

Trade Mark No.: 29293

29293 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 22/05/2016

2016/05/22 : التاريخ

In Respect of: ALL KIDS MANUFACURING

 المعكرونة بانواعها: من اجل

In the name of: KAMEL EID ATALLAH KAMEL
Address: BETHLEHEM - ALSAF STREET
Address for Services:
STREET

 كامل عيد عطاالله الكامل: بأسم
 شارع الصف-  بيت لحم: العنوان

BETHLEHEM - ALSAF

 شارع الصف-  بيت لحم: عنوان التبليغ

)324(

Trade Mark No.: 29294
In Class: 16
Date: 22/05/2016
In Respect of: TISSUES OF PAPER

29294 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 ورق محارم: من اجل
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In the name of: SHAREKAT TALAS PLASTIK .LTD

ض. شركة تلس بالستيك م: بأسم

Address: OM ALFAHEM - AL MAHAJNH
Address for Services:
MAHAJNH

العـدد السابع عشر

 المحاجنة-  ام الفحم: العنوان

OM ALFAHEM - AL

 المحاجنة-  ام الفحم: عنوان التبليغ

)325(

Trade Mark No.: 29296

29296 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38

38 : في الصنف

Date: 23/05/2016

2016/05/23 : التاريخ

In Respect of: Telecommunications

 االتصاالت السلكية والالسلكية: من اجل

In the name of: sharekat superlink le al etesalat

 شركة سوبر لينك لالتصاالت: بأسم

Address: nablus - share al adel - amaret abdelhadi - tabek 4

4  ط-  عمارة عبد الهادي-  شارع العدل-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus - share al adel amaret abdelhadi - tabek 4

4  ط-  عمارة عبد الهادي-  شارع العدل-  نابلس: عنوان التبليغ

)326(

Trade Mark No.: 29298
In Class: 25
Date: 23/05/2016

29298 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2016/05/23 : التاريخ
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In Respect of: Clothing, footwear, headgear

العـدد السابع عشر

 المالبس ولباس القدم وأغطية الراس: من اجل

In the name of: wesam wael abd ghane al zatary

 وسام وائل عبد الغني الزعتري: بأسم

Address: alkhalel almanteka senaya mokabel
mahtet shahen

 الخليل المنطقة الصناعية مقابل محطة غاز شاهين: العنوان

Address for Services: alkhalel almanteka senaya
mokabel mahtet shahen

 الخليل المنطقة الصناعية مقابل محطة غاز: عنوان التبليغ
شاهين

)327(

Trade Mark No.: 29299

29299 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 24/05/2016

2016/05/24 : التاريخ

In Respect of: SPICES

 البهارات: من اجل

In the name of: GHALEB N M TEMEIZA

 غالب نمر محمد طميزه: بأسم

Address: IDNA HEBRON

0599815284  الخليل اذنا: العنوان

Address for Services: IDNA HEBRON

0599815284  الخليل اذنا: عنوان التبليغ

)328(

Trade Mark No.: 29300
In Class: 16
Date: 24/05/2016

29300 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/05/24 : التاريخ

العـدد السابع عشر
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من اجل  :نشرات اخبارية دورية  ،صحف  ،صور فوتوغرافية
(مطبوعة)  ،صور  ،اعالنات من الورق والورق المقوى  ،اعالنات
كبيرة  ،مطبوعات  ،منشورات مطبوعة

In Respect of: Newsletters , Newspapers ,
Photographs [printed] , Pictures , Placards of paper
or cardboard , Posters , Printed matter, Printed
publications,
In the name of: Nidaa Easa Abdallah Ayash

بأسم  :نداء عيسى عبد الله عياش

Address: Ramallah walber’h

العنوان  :رام الله والبيرة

Address for Services: Ramallah walber’h

عنوان التبليغ  :رام الله والبيرة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 29301

العالمة التجارية رقم 29301 :

In Class: 31

في الصنف 31 :

Date: 24/05/2016

التاريخ 2016/05/24 :

In Respect of: legumes

من اجل  :البقوليات

In the name of: GHALEB N M TEMEIZA

بأسم  :غالب نمر محمد طميزه

Address: IDNA HEBRON

العنوان  :الخليل اذنا 0599815284

Address for Services: IDNA HEBRON

عنوان التبليغ  :الخليل اذنا 0599815284
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العالمة التجارية رقم 29302 :
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In Class: 6
Date: 22/05/2016
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 metals;
ironmongery; small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; fastening,
securing, and sealing devices; plugs, straps, clips,
nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties,
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures,
collars, clamps, couplings, hooks, links, nails,
pegs, rivets, guards, tanks, drain plugs, cotter pins,
drawbar pins, clevis pins, locking pins, eye bolts,
snap rings; thread inserts; rain traps and drain
caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; vices; welding rods; cable and
wire; pipes and tubing; chains, slings and pulleys;
badges; bells; locks and padlocks; number plates;
knobs of metal; non-luminous and non-mechanical
signs; non-luminous and non-mechanical signalling
panels; reinforcing materials of metal; parts and
fittings for all the aforesaid goods; parts included
in Class 6 for land vehicles, agricultural machinery,
and earth moving machinery, namely: bolts, metal
pipe clips, metal sealing, metal gaskets, metal
rings, metal pipe collars, metal bolts, metal pipe
connectors, metal caps for tubing ends, metal
pipe fittings, metal cylinders for compressed gas
or liquids sold empty, metal threaded fasteners,
rivets, gaskets, metal hose clamps, and metal hose
fittings, Screws of metal, blunt flat-key, flanges of
metal (collars), hinges of metal for furniture, door
safety chains of metal, metal drawer guides, barrel
hoops of metal, hoops of metal, door locks with
aluminium bolts, door stops of metal, door springs
(nonelectric), door scrapers, knobs of metal, house
numbers of metal (non-luminous), door handles of
metal, stretchers for iron bands (tension links), belt
stretchers of metal, chains of metal, hooks (metal
hardware), pipes of metal, clamp clinch of metal
for padlocks, bolt locks of metal for windows, door
adjusting devices, connecting rods and pins, safety
devices for locks, socket locks, bolts, namely bolts
(flat), countersunk headed bolts, door bolts,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

6 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 مواد, المعادن غير النفيسة وكل خليط منها: من اجل
 المواد المعدنية, البناء المعدني المنقول,البناء المعدنية
 أسالك وكبالت غير,المستخدمة لبناء سمم الحديد
 الخردوات,كهربائية مصنوعة من المعادن غير النفيسة
،المعدنية والقطع الصغيرة من الخردوات المعدنية
 الخزائن والمنتجات األخرى، المواسير واألنابيب المعدنية
المصنوعة من المعادن غير النفيسة غير المصنفة في
 قطع التثبيت والتامين, خامات المعادن، فئات أخرى
, الصموالت, المشابك, الشرائط, السدادات,والختم
, االختام, الفلكات, الدبابيس, الحلقات, البراغي,المسامير
, االغطية, الصمامات, المرابط المعدنية, الحماالت,المرابط
, الكالبات, المقارنات, المشابك, االطواق,المقفالت
, المحابس, البراشم, االسافين, المسامير,الوصالت
 دبابيس, دبابيس الخابور, سدادات التصريف,الخزانات
, براغي العيون, دبابيس القفل, الدبابيس المشعبة,السحب
 مشابك المطر, المقحمات الملولبة,الحالقات المفرقعة
, المشابك, الحوارف, ملحقات االنابيب,واغطية التصريف
 االسالك, اسالك اللحام, النوائب, قطع المسارب,اللوحات
, المقاليع والبكرات, السالسل, االنابيب واالحواض,والكوابل
 الكعابر, لوحات االرقام, االقفال والزرافيل, االجراس,الشارات
, االشارات غير المضيئة وغير الميكانيكية,المعدنية
 المواد,االشارات الملونة غير المضيئة وغير الميكانيكية
 قطع, قطع واجزاء كل ما تم ذكره,المقوية المعدنية
 ولالالت, للماكنات الزراعية, للمركبات6 المدرجة في الصنف
, مشابك االنابيب المعدنية, بما فيها البراغي, المتحركة
, الحلقات المعدنية, الحشوات المعدنية,االختام المعدنية
 مرابط االنابيب, المسامير المعدنية,االطواق المعدنية
 اجزاء, االغطية المعدنية لنهايات االنابيب,المعدنية
 االسطوانات المعدنية للغاز المضغوط او,االنابيب المعدنية
, البراشم, الروابط الملولبة المعدنية,المسال المباعة فارغة
 قطع الخراطيم, مشابك الخراطيم المعدنية,الحشيات
ّ
ّ المسطحة غير
،الحادة
 المفاتيح،المفكات المعدنية،المعدنية
 المفصالت المعدنية،)األطراف األنبوبية المعدنية (األطواق
 سكك األدراج، سالسل األمان المعدنية لألبواب،لألثاث
، األطواق المعدنية، األطواق المعدنية للبراميل،المعدنية
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أقفال األبواب ذات البراغي المصنوعة من األلمنيوم ،قطع
إيقاف األبواب المعدنية ،نوابض األبواب (غير الكهربائية)،
ّ
أجزاء الحافة لألبواب لمنع التسريب ،المقابض المعدنية ،أرقان
المنازل المعدنية (غير المصنوعة من األلمنيوم) ،مماسك
األبواب المعدنية ،إطارات األربطة الحديدية (مرابط التوتر)،
ممددات األحزمة المعدنية ،السالسل المعدنية ،الخطافات
(قطع معدنية) ،األنابيب المعدنية ،مسامير تثبيت المشابك
المعدنية لألقفال ،األقفال المسمارية المعدنية للنوافذ ،أدوات
تعديل وضبط األبواب ،قضبان ومسامير التوصيل ،أجهزة
األمان لألقفال ،قطع إقفال المقابس ،البراغي ،تحديدا :البراغي
ّ
(المسطحة) ،البراغي ذات الرأس المخفي ،براغي األبواب،
براغي الفتحات ،براغي الخزائن ،براغي النوافذ ،براغي إطارات
النوافذ ،األلواح المعدنية ،تحديدا :سقاطات األبواب ،سقاطات
األبواب المنزلقة ،سقاطات التوصيل لألبواب ،سقاطات األبواب
أنبوبية الشكل ،المفصالت المعدنية ،تحديدا :المفصالت
ّ
المخفية ،مفصالت األذرع للتوصيل،
غير المرئية ،المفصالت
المفصالت االسطوانية ،مفصالت األثاث ،مفصالت األبواب،
مفصالت الثالجات ،مفصالت األبواب الزجاجية ،مفصالت
حجرات االغتسال الزجاجية ،األقفال المعدنية (غير الكهربائية)،
ّ
تحديدا :األقفال ،األقفال المستطيلة ،األقفال المسطحة ،أقفال
النوافذ المعدنية ،أقفال الحقائب المعدنية ،أقفال مقابض
ّ
النابضية ،األقفال المعدنية الموصولة ،أقفال
األبواب ،األقفال
الربط المعدنية ،األقفال المعدنية للتوصيل ،أقفال األدراج
المعدنية ،األقفال المعدنية لماكنات البيع األوتوماتيكية ،أقفال
األمان للنوافذ ،أقفال المركبات المعدنية ،قضبان الشد ،أقفال
الدراجات الهوائية والدراجات النارية ،األقفال المعدنية ألبواب
الفناء الخارجي ،األقفال المعدنية للخزنات (الصناديق ّ
القوية)،
المصنوعة كافتها من المعادن والمدرجة ضمن هذه الفئة

inlet bolts, cabinet bolts, window bolts, window
casement bolts, lathes of metal, namely door latches,
sliding door latches, door connection latches, pipe
shaped mortise latches, hinges of metal, namely
imperceptible hinges, hidden hinges, connecting
lever hinges, cylinder hinges, hinges for furniture,
hinges for doors, hinges for refrigerators, hinges
for glass door, hinges for glass shower, locks (other
than electric) of metal, namely padlocks, rectangular
padlocks, laminated padlocks, locks of metal for
windows, locks of metal for bags, deadbolts, spring
locks, joined locks of metal, joint padlocks of metal,
locks of metal for drawer, locks of metal for vending
machines, window safety locks, locks of metal for
vehicles, tie rod, locks for motorcycles and bicycles,
locks of metal for patio doors, locks of metal for
safes (strong boxes), all made of metal and included
in this class.

بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq

العنوان  :رام الله  -فلسطين
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجارية  -الطابق الثالث

Address: ramallah- palestine
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29303
In Class: 6
Date: 22/05/2016
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 metals;
ironmongery; small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; fastening,
securing, and sealing devices; plugs, straps, clips,
nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties,
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures,
collars, clamps, couplings, hooks, links, nails,
pegs, rivets, guards, tanks, drain plugs, cotter pins,
drawbar pins, clevis pins, locking pins, eye bolts,
snap rings; thread inserts; rain traps and drain
caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; vices; welding rods; cable and
wire; pipes and tubing; chains, slings and pulleys;
badges; bells; locks and padlocks; number plates;
knobs of metal; non-luminous and non-mechanical
signs;
non-luminous
and
non-mechanical
signalling panels; reinforcing materials of metal;
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts
included in Class 6 for land vehicles, agricultural
machinery, and earth moving machinery, namely:
bolts, metal pipe clips, metal sealing, metal
gaskets, metal rings, metal pipe collars, metal bolts,
metal pipe connectors, metal caps for tubing ends,
metal pipe fittings, metal cylinders for compressed
gas or liquids sold empty, metal threaded fasteners,
rivets, gaskets, metal hose clamps, and metal hose
fittings, Screws of metal, blunt flat-key, flanges of
metal (collars), hinges of metal for furniture, door
safety chains of metal, metal drawer guides, barrel
hoops of metal, hoops of metal, door locks with
aluminium bolts, door stops of metal, door springs
(nonelectric), door scrapers, knobs of metal,

29303 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 مواد, المعادن غير النفيسة وكل خليط منها: من اجل
 المواد المعدنية, البناء المعدني المنقول,البناء المعدنية
 أسالك وكبالت غير كهربائية,المستخدمة لبناء سمم الحديد
 الخردوات المعدنية,مصنوعة من المعادن غير النفيسة
 المواسير واألنابيب،والقطع الصغيرة من الخردوات المعدنية
 الخزائن والمنتجات األخرى المصنوعة من المعادن، المعدنية
, خامات المعادن، غير النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى
, الشرائط, السدادات,قطع التثبيت والتامين والختم
, الدبابيس, الحلقات, البراغي, المسامير, الصموالت,المشابك
, المرابط المعدنية, الحماالت, المرابط, االختام,الفلكات
, المقارنات, المشابك, االطواق, المقفالت, االغطية,الصمامات
, المحابس, البراشم, االسافين, المسامير, الوصالت,الكالبات
 دبابيس, دبابيس الخابور, سدادات التصريف,الخزانات
, براغي العيون, دبابيس القفل, الدبابيس المشعبة,السحب
 مشابك المطر, المقحمات الملولبة,الحالقات المفرقعة
, المشابك, الحوارف, ملحقات االنابيب,واغطية التصريف
 االسالك, اسالك اللحام, النوائب, قطع المسارب,اللوحات
, المقاليع والبكرات, السالسل, االنابيب واالحواض,والكوابل
 الكعابر, لوحات االرقام, االقفال والزرافيل, االجراس,الشارات
, االشارات غير المضيئة وغير الميكانيكية,المعدنية
 المواد,االشارات الملونة غير المضيئة وغير الميكانيكية
 قطع المدرجة, قطع واجزاء كل ما تم ذكره,المقوية المعدنية
 ولالالت المتحركة, للماكنات الزراعية, للمركبات6 في الصنف
 االختام, مشابك االنابيب المعدنية, بما فيها البراغي,
 االطواق, الحلقات المعدنية, الحشوات المعدنية,المعدنية
, مرابط االنابيب المعدنية, المسامير المعدنية,المعدنية
, اجزاء االنابيب المعدنية,االغطية المعدنية لنهايات االنابيب
االسطوانات المعدنية للغاز المضغوط او المسال المباعة
, الحشيات, البراشم, الروابط الملولبة المعدنية,فارغة
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مشابك الخراطيم المعدنية ,قطع الخراطيم المعدنية،المفكات
ّ
المسطحة غير ّ
الحادة ،األطراف األنبوبية
المعدنية ،المفاتيح
المعدنية (األطواق) ،المفصالت المعدنية لألثاث ،سالسل األمان
المعدنية لألبواب ،سكك األدراج المعدنية ،األطواق المعدنية
للبراميل ،األطواق المعدنية ،أقفال األبواب ذات البراغي
المصنوعة من األلمنيوم ،قطع إيقاف األبواب المعدنية ،نوابض
ّ
األبواب (غير الكهربائية) ،أجزاء الحافة لألبواب لمنع التسريب،
المقابض المعدنية ،أرقان المنازل المعدنية (غير المصنوعة من
األلمنيوم) ،مماسك األبواب المعدنية ،إطارات األربطة الحديدية
(مرابط التوتر) ،ممددات األحزمة المعدنية ،السالسل المعدنية،
الخطافات (قطع معدنية) ،األنابيب المعدنية ،مسامير تثبيت
المشابك المعدنية لألقفال ،األقفال المسمارية المعدنية
للنوافذ ،أدوات تعديل وضبط األبواب ،قضبان ومسامير
التوصيل ،أجهزة األمان لألقفال ،قطع إقفال المقابس ،البراغي،
ّ
تحديدا :البراغي (المسطحة) ،البراغي ذات الرأس المخفي،
براغي األبواب ،براغي الفتحات ،براغي الخزائن ،براغي النوافذ،
براغي إطارات النوافذ ،األلواح المعدنية ،تحديدا :سقاطات
األبواب ،سقاطات األبواب المنزلقة ،سقاطات التوصيل لألبواب،
سقاطات األبواب أنبوبية الشكل ،المفصالت المعدنية ،تحديدا:
ّ
المخفية ،مفصالت األذرع
المفصالت غير المرئية ،المفصالت
للتوصيل ،المفصالت االسطوانية ،مفصالت األثاث ،مفصالت
األبواب ،مفصالت الثالجات ،مفصالت األبواب الزجاجية،
مفصالت حجرات االغتسال الزجاجية ،األقفال المعدنية (غير
الكهربائية) ،تحديدا :األقفال ،األقفال المستطيلة ،األقفال
ّ
المسطحة ،أقفال النوافذ المعدنية ،أقفال الحقائب المعدنية،
ّ
النابضية ،األقفال المعدنية
أقفال مقابض األبواب ،األقفال
الموصولة ،أقفال الربط المعدنية ،األقفال المعدنية للتوصيل،
أقفال األدراج المعدنية ،األقفال المعدنية لماكنات البيع
األوتوماتيكية ،أقفال األمان للنوافذ ،أقفال المركبات المعدنية،
قضبان الشد ،أقفال الدراجات الهوائية والدراجات النارية،
األقفال المعدنية ألبواب الفناء الخارجي ،األقفال المعدنية
للخزنات (الصناديق ّ
القوية) ،المصنوعة كافتها من المعادن
والمدرجة ضمن هذه الفئة.
بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق
العنوان  :رام الله  -فلسطين
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجارية  -الطابق الثالث
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house numbers of metal (non-luminous), door
handles of metal, stretchers for iron bands (tension
links), belt stretchers of metal, chains of metal,
hooks (metal hardware), pipes of metal, clamp
clinch of metal for padlocks, bolt locks of metal
for windows, door adjusting devices, connecting
rods and pins, safety devices for locks, socket
locks, bolts, namely bolts (flat), countersunk
headed bolts, door bolts, inlet bolts, cabinet bolts,
window bolts, window casement bolts, lathes of
metal, namely door latches, sliding door latches,
door connection latches, pipe shaped mortise
latches, hinges of metal, namely imperceptible
hinges, hidden hinges, connecting lever hinges,
cylinder hinges, hinges for furniture, hinges for
doors, hinges for refrigerators, hinges for glass
door, hinges for glass shower, locks (other than
electric) of metal, namely padlocks, rectangular
padlocks, laminated padlocks, locks of metal
for windows, locks of metal for bags, deadbolts,
spring locks, joined locks of metal, joint padlocks
of metal, locks of metal for drawer, locks of metal
for vending machines, window safety locks, locks
of metal for vehicles, tie rod, locks for motorcycles
and bicycles, locks of metal for patio doors, locks
of metal for safes (strong boxes), all made of metal
and included in this class.

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq
Address: ramallah- palestine
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29304
In Class: 6
Date: 22/05/2016
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 metals;
ironmongery; small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; fastening,
securing, and sealing devices; plugs, straps, clips,
nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties,
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures,
collars, clamps, couplings, hooks, links, nails,
pegs, rivets, guards, tanks, drain plugs, cotter pins,
drawbar pins, clevis pins, locking pins, eye bolts,
snap rings; thread inserts; rain traps and drain
caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; vices; welding rods; cable and
wire; pipes and tubing; chains, slings and pulleys;
badges; bells; locks and padlocks; number plates;
knobs of metal; non-luminous and non-mechanical
signs;
non-luminous
and
non-mechanical
signalling panels; reinforcing materials of metal;
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts
included in Class 6 for land vehicles, agricultural
machinery, and earth moving machinery, namely:
bolts, metal pipe clips, metal sealing, metal
gaskets, metal rings, metal pipe collars, metal bolts,
metal pipe connectors, metal caps for tubing ends,
metal pipe fittings, metal cylinders for compressed
gas or liquids sold empty, metal threaded fasteners,
rivets, gaskets, metal hose clamps, and metal hose
fittings, Screws of metal, blunt flat-key, flanges
of metal (collars), hinges of metal for furniture,
door safety chains of metal, metal drawer guides,
with aluminium bolts, door stops of metal, door
springs (nonelectric), barrel hoops of metal, hoops
of metal, door locks door scrapers, knobs of metal,

29304 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 مواد, المعادن غير النفيسة وكل خليط منها: من اجل
 المواد المعدنية, البناء المعدني المنقول,البناء المعدنية
 أسالك وكبالت غير,المستخدمة لبناء سمم الحديد
 الخردوات,كهربائية مصنوعة من المعادن غير النفيسة
 المواسير،المعدنية والقطع الصغيرة من الخردوات المعدنية
 الخزائن والمنتجات األخرى المصنوعة، واألنابيب المعدنية
، من المعادن غير النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى
, السدادات, قطع التثبيت والتامين والختم,خامات المعادن
, الحلقات, البراغي, المسامير, الصموالت, المشابك,الشرائط
 المرابط, الحماالت, المرابط, االختام, الفلكات,الدبابيس
, المشابك, االطواق, المقفالت, االغطية, الصمامات,المعدنية
, البراشم, االسافين, المسامير, الوصالت, الكالبات,المقارنات
, دبابيس الخابور, سدادات التصريف, الخزانات,المحابس
 براغي, دبابيس القفل, الدبابيس المشعبة,دبابيس السحب
 مشابك, المقحمات الملولبة, الحالقات المفرقعة,العيون
, الحوارف, ملحقات االنابيب,المطر واغطية التصريف
, اسالك اللحام, النوائب, قطع المسارب, اللوحات,المشابك
 المقاليع, السالسل, االنابيب واالحواض,االسالك والكوابل
, لوحات االرقام, االقفال والزرافيل, االجراس, الشارات,والبكرات
, االشارات غير المضيئة وغير الميكانيكية,الكعابر المعدنية
 المواد,االشارات الملونة غير المضيئة وغير الميكانيكية
 قطع المدرجة, قطع واجزاء كل ما تم ذكره,المقوية المعدنية
 ولالالت المتحركة, للماكنات الزراعية, للمركبات6 في الصنف
 االختام, مشابك االنابيب المعدنية, بما فيها البراغي,
 االطواق, الحلقات المعدنية, الحشوات المعدنية,المعدنية
, مرابط االنابيب المعدنية, المسامير المعدنية,المعدنية
, اجزاء االنابيب المعدنية,االغطية المعدنية لنهايات االنابيب
االسطوانات المعدنية للغاز المضغوط او المسال المباعة
, الحشيات, البراشم, الروابط الملولبة المعدنية,فارغة
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مشابك الخراطيم المعدنية ,قطع الخراطيم المعدنية،المفكات
ّ
ّ
الحادة ،األطراف األنبوبية
المعدنية ،المفاتيح المسطحة غير
المعدنية (األطواق) ،المفصالت المعدنية لألثاث ،سالسل األمان
المعدنية لألبواب ،سكك األدراج المعدنية ،األطواق المعدنية
للبراميل ،األطواق المعدنية ،أقفال األبواب ذات البراغي المصنوعة
من األلمنيوم ،قطع إيقاف األبواب المعدنية ،نوابض األبواب
ّ
(غير الكهربائية) ،أجزاء الحافة لألبواب لمنع التسريب ،المقابض
المعدنية ،أرقان المنازل المعدنية (غير المصنوعة من األلمنيوم)،
مماسك األبواب المعدنية ،إطارات األربطة الحديدية (مرابط التوتر)،
ممددات األحزمة المعدنية ،السالسل المعدنية ،الخطافات (قطع
معدنية) ،األنابيب المعدنية ،مسامير تثبيت المشابك المعدنية
لألقفال ،األقفال المسمارية المعدنية للنوافذ ،أدوات تعديل
وضبط األبواب ،قضبان ومسامير التوصيل ،أجهزة األمان لألقفال،
ّ
قطع إقفال المقابس ،البراغي ،تحديدا :البراغي (المسطحة) ،البراغي
ذات الرأس المخفي ،براغي األبواب ،براغي الفتحات ،براغي الخزائن،
براغي النوافذ ،براغي إطارات النوافذ ،األلواح المعدنية ،تحديدا:
سقاطات األبواب ،سقاطات األبواب المنزلقة ،سقاطات التوصيل
لألبواب ،سقاطات األبواب أنبوبية الشكل ،المفصالت المعدنية،
ّ
المخفية ،مفصالت
تحديدا :المفصالت غير المرئية ،المفصالت
األذرع للتوصيل ،المفصالت االسطوانية ،مفصالت األثاث ،مفصالت
األبواب ،مفصالت الثالجات ،مفصالت األبواب الزجاجية ،مفصالت
حجرات االغتسال الزجاجية ،األقفال المعدنية (غير الكهربائية)،
ّ
تحديدا :األقفال ،األقفال المستطيلة ،األقفال المسطحة ،أقفال
النوافذ المعدنية ،أقفال الحقائب المعدنية ،أقفال مقابض األبواب،
ّ
النابضية ،األقفال المعدنية الموصولة،
األقفال

house numbers of metal (non-luminous), door
handles of metal, stretchers for iron bands (tension
links), belt stretchers of metal, chains of metal, hooks
(metal hardware), pipes of metal, clamp clinch of
metal for padlocks, bolt locks of metal for windows,
door adjusting devices, connecting rods and pins,
safety devices for locks, socket locks, bolts, namely
bolts (flat), countersunk headed bolts, door bolts,
inlet bolts, cabinet bolts, window bolts, window
casement bolts, lathes of metal, namely door latches,
sliding door latches, door connection latches, pipe
shaped mortise latches, hinges of metal, namely
imperceptible hinges, hidden hinges, connecting
lever hinges, cylinder hinges, hinges for furniture,
hinges for doors, hinges for refrigerators, hinges
for glass door, hinges for glass shower, locks (other
than electric) of metal, namely padlocks, rectangular
padlocks, laminated padlocks, locks of metal for
windows, locks of metal for bags, deadbolts, spring
locks, joined locks of metal, joint padlocks of metal,
locks of metal for drawer, locks of metal for vending
machines, window safety locks, locks of metal for
vehicles, tie rod, locks for motorcycles and bicycles,
locks of metal for patio doors, locks of metal for
safes (strong boxes), all made of metal and included
in this class.

بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق
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In Class: 6
Date: 22/05/2016
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 metals;
ironmongery; small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; fastening,
securing, and sealing devices; plugs, straps, clips,
nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties,
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures,
collars, clamps, couplings, hooks, links, nails,
pegs, rivets, guards, tanks, drain plugs, cotter pins,
drawbar pins, clevis pins, locking pins, eye bolts,
snap rings; thread inserts; rain traps and drain
caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; vices; welding rods; cable and
wire; pipes and tubing; chains, slings and pulleys;
badges; bells; locks and padlocks; number plates;
knobs of metal; non-luminous and non-mechanical
signs;
non-luminous
and
non-mechanical
signalling panels; reinforcing materials of metal;
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts
included in Class 6 for land vehicles, agricultural
machinery, and earth moving machinery, namely:
bolts, metal pipe clips, metal sealing, metal
gaskets, metal rings, metal pipe collars, metal bolts,
metal pipe connectors, metal caps for tubing ends,
metal pipe fittings, metal cylinders for compressed
gas or liquids sold empty, metal threaded fasteners,
rivets, gaskets, metal hose clamps, and metal hose
fittings, Screws of metal, blunt flat-key, flanges of
metal (collars), hinges of metal for furniture, door
safety chains of metal, metal drawer guides, barrel
hoops of metal, hoops of metal, door locks with
aluminium bolts, door stops of metal, door springs
(nonelectric), door scrapers, knobs of metal, house
numbers of metal (non-luminous), door handles of
metal, stretchers for iron bands (tension links), belt
stretchers of metal, chains of metal, hooks (metal
hardware), pipes of metal, clamp clinch of metal
for padlocks, bolt locks of metal for windows, door
adjusting devices, connecting rods and pins, safety
devices for locks, socket locks, bolts, namely bolts
(flat), countersunk headed bolts, door bolts,
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6 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 مواد, المعادن غير النفيسة وكل خليط منها: من اجل
 المواد المعدنية, البناء المعدني المنقول,البناء المعدنية
 أسالك وكبالت غير كهربائية,المستخدمة لبناء سمم الحديد
 الخردوات المعدنية,مصنوعة من المعادن غير النفيسة
 المواسير واألنابيب،والقطع الصغيرة من الخردوات المعدنية
 الخزائن والمنتجات األخرى المصنوعة من المعادن، المعدنية
, خامات المعادن، غير النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى
, المشابك, الشرائط, السدادات,قطع التثبيت والتامين والختم
, الفلكات, الدبابيس, الحلقات, البراغي, المسامير,الصموالت
, الصمامات, المرابط المعدنية, الحماالت, المرابط,االختام
, الكالبات, المقارنات, المشابك, االطواق, المقفالت,االغطية
, الخزانات, المحابس, البراشم, االسافين, المسامير,الوصالت
, دبابيس السحب, دبابيس الخابور,سدادات التصريف
 الحالقات, براغي العيون, دبابيس القفل,الدبابيس المشعبة
, مشابك المطر واغطية التصريف, المقحمات الملولبة,المفرقعة
, قطع المسارب, اللوحات, المشابك, الحوارف,ملحقات االنابيب
, االنابيب واالحواض, االسالك والكوابل, اسالك اللحام,النوائب
 االقفال, االجراس, الشارات, المقاليع والبكرات,السالسل
 االشارات غير, الكعابر المعدنية, لوحات االرقام,والزرافيل
 االشارات الملونة غير المضيئة,المضيئة وغير الميكانيكية
 قطع واجزاء كل, المواد المقوية المعدنية,وغير الميكانيكية
 للماكنات, للمركبات6  قطع المدرجة في الصنف,ما تم ذكره
 مشابك االنابيب, بما فيها البراغي,  ولالالت المتحركة,الزراعية
 الحلقات, الحشوات المعدنية, االختام المعدنية,المعدنية
 مرابط, المسامير المعدنية, االطواق المعدنية,المعدنية
 اجزاء, االغطية المعدنية لنهايات االنابيب,االنابيب المعدنية
 االسطوانات المعدنية للغاز المضغوط او,االنابيب المعدنية
, البراشم, الروابط الملولبة المعدنية,المسال المباعة فارغة
 قطع الخراطيم, مشابك الخراطيم المعدنية,الحشيات
ّ
ّ المسطحة غير
،الحادة
 المفاتيح،المفكات المعدنية،المعدنية
 المفصالت المعدنية،)األطراف األنبوبية المعدنية (األطواق
 سكك األدراج، سالسل األمان المعدنية لألبواب،لألثاث
، األطواق المعدنية، األطواق المعدنية للبراميل،المعدنية
 قطع،أقفال األبواب ذات البراغي المصنوعة من األلمنيوم
،) نوابض األبواب (غير الكهربائية،إيقاف األبواب المعدنية
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ّ
أجزاء الحافة لألبواب لمنع التسريب ،المقابض المعدنية،
أرقان المنازل المعدنية (غير المصنوعة من األلمنيوم) ،مماسك
األبواب المعدنية ،إطارات األربطة الحديدية (مرابط التوتر)،
ممددات األحزمة المعدنية ،السالسل المعدنية ،الخطافات
(قطع معدنية) ،األنابيب المعدنية ،مسامير تثبيت المشابك
المعدنية لألقفال ،األقفال المسمارية المعدنية للنوافذ ،أدوات
تعديل وضبط األبواب ،قضبان ومسامير التوصيل ،أجهزة
األمان لألقفال ،قطع إقفال المقابس ،البراغي ،تحديدا :البراغي
ّ
(المسطحة) ،البراغي ذات الرأس المخفي ،براغي األبواب،
براغي الفتحات ،براغي الخزائن ،براغي النوافذ ،براغي إطارات
النوافذ ،األلواح المعدنية ،تحديدا :سقاطات األبواب ،سقاطات
األبواب المنزلقة ،سقاطات التوصيل لألبواب ،سقاطات األبواب
أنبوبية الشكل ،المفصالت المعدنية ،تحديدا :المفصالت
ّ
المخفية ،مفصالت األذرع للتوصيل،
غير المرئية ،المفصالت
المفصالت االسطوانية ،مفصالت األثاث ،مفصالت األبواب،
مفصالت الثالجات ،مفصالت األبواب الزجاجية ،مفصالت
حجرات االغتسال الزجاجية ،األقفال المعدنية (غير الكهربائية)،
ّ
تحديدا :األقفال ،األقفال المستطيلة ،األقفال المسطحة ،أقفال
النوافذ المعدنية ،أقفال الحقائب المعدنية ،أقفال مقابض
ّ
النابضية ،األقفال المعدنية الموصولة ،أقفال
األبواب ،األقفال
الربط المعدنية ،األقفال المعدنية للتوصيل ،أقفال األدراج
المعدنية ،األقفال المعدنية لماكنات البيع األوتوماتيكية ،أقفال
األمان للنوافذ ،أقفال المركبات المعدنية ،قضبان الشد ،أقفال
الدراجات الهوائية والدراجات النارية ،األقفال المعدنية ألبواب
الفناء الخارجي ،األقفال المعدنية للخزنات (الصناديق ّ
القوية)،
المصنوعة كافتها من المعادن والمدرجة ضمن هذه الفئة

inlet bolts, cabinet bolts, window bolts, window
casement bolts, lathes of metal, namely door latches,
sliding door latches, door connection latches, pipe
shaped mortise latches, hinges of metal, namely
imperceptible hinges, hidden hinges, connecting
lever hinges, cylinder hinges, hinges for furniture,
hinges for doors, hinges for refrigerators, hinges
for glass door, hinges for glass shower, locks (other
than electric) of metal, namely padlocks, rectangular
padlocks, laminated padlocks, locks of metal for
windows, locks of metal for bags, deadbolts, spring
locks, joined locks of metal, joint padlocks of metal,
locks of metal for drawer, locks of metal for vending
machines, window safety locks, locks of metal for
vehicles, tie rod, locks for motorcycles and bicycles,
locks of metal for patio doors, locks of metal for
safes (strong boxes), all made of metal and included
in this class.
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Trade Mark No.: 29306
In Class: 11
Date: 22/05/2016
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
drying, ventilating, cooking; all kind of stove;
electric and gas ovens; Kitchen ranges (ovens);
microwave ovens; refrigerating apparatus; domestic
and industrial refrigerators; refrigerating rooms and
units; air conditions; automatic thawing machines;
water cooler; water heaters; hair dryers; toasters; ice
makers; Freezers; electric fans (air-conditioning);
hardening and freezing tunnels, parts and fitting for
all the aforesaid goods, Industrial furnaces; nuclear
reactors (atomic piles); solar furnaces; industrial
boilers; air conditioning apparatus for industrial
purposes; heat pumps; freezers; refrigerating or
freezing showcases; refrigerating machines; ice
machines; freezing machines and apparatus; clothes
drying machines for industrial purposes; cooking
equipment for industrial purposes; industrial dish
drying machines; dish disinfectant apparatus for
industrial purposes; waste water treatment tanks
for industrial purposes; septic tanks for industrial
purposes; solar water heaters; water purifying
apparatus; electric bulb sockets; lamp reflectors;
infrared lamps (other than for medical use);
incandescent lamps; halogen lamps; neon lamps;
sealed beam lamps; beam lamps; fluorescent lamps;
projector lamps; xenon lamps; iodine lamps; metal
halide lamps; LED lamps; miniature lamps; pocket
lights; car lights; filaments; torches for lighting;
glow lamps; fittings for incandescent lamps; other
electric lamps and other lighting apparatus; electric
radiant heaters for household purposes; electric
leg-warming apparatus for household purposes;
electric warming pans; electric hot air heaters for
household purposes; electric hair dryers;

29306 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
، اجهزة التجفيف،  اجهزة التدفئة، اجهزة االنارة: من اجل
 افران، اجهزة الطهي، الصوبات بانواعها،اجهزة التهوية
، الميكرويف،) مواقد المطبخ (االفران، افران الكهرباء،الغاز
، الثالجات (البرادات) المنزلية والصناعية،اجهزة التبريد
 سخانات، مبردات الماء، المكيفات،غرف ووحدات التبريد
، اجهزة تصنيع الثلج، المحمصات، مجففات الشعر،الماء
) ساحبات (شفاطات، مراوح كهربائية،)جمادات (فريزارات
 كافة القطع، قنوات وأنابيب التسخين والتبريد،الهواء
 المفاعالت النووية،األفران الصناعية، التبديلية لما ذكر انفا
، المراجل الصناعية، األفران الشمسية،)(مفاعالت ذرية
 المضخات،أجهزة تكييف الهواء لالستخدامات الصناعية
، خزائن العرض المبردة أو المجمدة، المجمدات،الحرارية
 آالت، أجهزة وآالت التجميد، آالت صناعة الثلج،آالت التبريد
ّ ،تجفيف المالبس لالستخدامات الصناعية
معدات الطبخ
، اآلالت الصناعية لتجفيف األطباق،لالستخدامات الصناعية
 خزانات،أجهزة تطهير األطباق لالستخدامات الصناعية
 خزانات المياه،معالجة المياه العادمة لالستخدامات الصناعية
، مسخنات المياه الشمسية،العادمة لالستخدامات الصناعية
 عاكسات، مقابس المصابيح الكهربائية،أجهزة تنقية المياه
ّ
باألشعة تحت الحمراء (عدا عن
 المصابيح العاملة،المصابيح
، المصابيح المتوهجة،)المخصصة لالستخدامات الطبية
 المصابيح اإلشعاعية، مصابيح النيون،مصابيح الهالوجين
، مصابيح الفلوريسنت، المصابيح اإلشعاعية،المغلقة
، مصابيح اليود، مصابيح الزينون،مصابيح التسليط الضوئي
 المصابيح ذات الصمامات الثنائية،مصابيح الهاليد المعدنية
ّ
 مصابيح، مصابيح الجيب، المصابيح المصغرة،الباعثة للضوء
، مشاعل اإلضاءة، مصابيح الشعيرات،السيارات
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المصابيح المتوهجة ،لوازم المصابيح المتوهجة وغيرها
من المصابيح الكهربائية وأجهزة اإلضاءة ،المسخنات
اإلشعاعية الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،أجهزة
تدفئة األرجل الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،مقالي
التسخين الكهربائية ،السخانات الكهربائية العاملة بالهواء
الساخن لالستخدامات المنزلية ،مجففات الشعر الكهربائية،
أجهزة تكييف هواء الغرف لالستخدامات المنزلية ،المراوح
الكهربائية ،أجهزة تنقية هواء الغرف الكهربائية ،مراوح
التهوية الكهربائية ،أجهزة الترطيب الكهربائية ،األجهزة
الكهربائية لتخفيف الرطوبة ،البطانيات الكهربائية،
سخانات المياه لالستخدامات المنزلية ،سخانات المياه
ّ
المزودة بإمكانية التخزين لالستخدامات المنزلية ،أفران
الطبخ الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،أفران الموجات
ّ
المصغرة ،المحمصات الكهربائية ،سخانات الغمر ،الثالجات
الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،المجمدات الكهربائية
لالستخدامات المنزلية ،طباخات األرز األوتوماتيكية ،األطباق
الكهربائية الساخنة للطبخ ،الطباخات البخارية األوتوماتيكية،
آالت الخبز الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،القدور
الكهربائية ،المقالي الكهربائية ،مصافي القهوة الكهربائية،
طباخات البيض الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،طباخات
الفوشار الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،طباخات
الهامبرغر الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،محضرات
كعكة الوافل الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،محضرات
البوظة الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،آالت إعداد كعكة
األرز الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،آالت صناعة اللبن
الكهربائية ،آالت الشواء الكهربائية لالستخدامات المنزلية،
طناجر الضغط الكهربائية ،مبردات المياه الكهربائية
لالستخدامات المنزلية ،مجففات المالبس الكهربائية
ّ
التأين لمعالجة الهواء
لالستخدامات المنزلية ،أجهزة
لالستخدامات المنزلية ،مدفئات األقدام الكهربائية وغيرها
من األدوات العالجية الحرارية لالستخدامات المنزلية ،الوالعات
الغازية ،األفران الغازية ،األفران الموضوعة على الطاوالت
وغيرها من مسخنات الطبخ غير الكهربائية ،أسطح التحضير
في المطابخ ،مغاسل المطابخ ،مصفيات مياه الحنفيات
المنزلية ،المراحيض ذات رشاشات المياه لالغتسال.
بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق
العنوان  :رام الله  -فلسطين
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;room air conditioners for household purposes
electric fans; electric room air purifiers; electric
ventilating fans; electric humidifiers; electric
dehumidifiers; electric blankets; water heaters for
household purposes; storage type water heaters
for household purposes; electric cooking ovens
;for household purposes; microwave ovens
electric toasters, immersion heaters; electric
refrigerators for household purposes, electric
freezers for household purposes; automatic rice
cookers; electric hot plates for cooking; automatic
steam cookers; electric baking machines for
;household purposes; electric pots; electric pans
electric coffee percolators; electric egg cookers
for household purposes; electric popcorn cookers
for household purposes, electric hamburger
cookers for household purposes, electric waffle
cookers for household purposes; electric ice cream
makers for household purposes; electric rice;cake making machines for household purposes
;electric yogurt makers for household purposes
;electric grilling apparatus for household purposes
electric pressure cookers; electric water coolers
for household purposes; electric driers for clothing
for household purposes; ionizers for treatment of
;air for household purposes electric foot warmers
other household electrothermic appliances; gas
lighters; gas ovens; gas tables; other non-electric
;cooking heaters; kitchen worktops; kitchen sinks
household tap-water filters; toilet stool units with a
washing water squirter.

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq
Address: ramallah- palestine
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 رام الله برج رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
 الطابق الثالث- التجارية

)335(

Trade Mark No.: 29307
In Class: 11
Date: 22/05/2016
In Respect of: /Apparatus for lighting, heating,
drying, ventilating, cooking; all kind of stove;
electric and gas ovens; Kitchen ranges (ovens);
microwave ovens; refrigerating apparatus;
domestic and industrial refrigerators; refrigerating
rooms and units; air conditions; automatic thawing
machines; water cooler; water heaters; hair dryers;
toasters; ice makers; Freezers; electric fans (airconditioning); hardening and freezing tunnels,
parts and fitting for all the aforesaid goods,
Industrial furnaces; solar furnaces; industrial
boilers; air conditioning apparatus for industrial
purposes; heat pumps; freezers; refrigerating or
freezing showcases; refrigerating machines; ice
machines; freezing machines and apparatus; clothes
drying machines for industrial purposes; cooking
equipment for industrial purposes; industrial dish
drying machines; dish disinfectant apparatus for
industrial purposes; waste water treatment tanks
for industrial purposes; septic tanks for industrial
purposes; solar water heaters; water purifying
apparatus; electric bulb sockets; lamp reflectors;
infrared lamps (other than for medical use);
incandescent lamps; halogen lamps; neon lamps;
sealed beam lamps; beam lamps; fluorescent lamps;
projector lamps; xenon lamps; iodine lamps; metal
halide lamps; LED lamps; miniature lamps; pocket
lights; car lights; filaments; torches for lighting;
glow lamps; fittings for incandescent lamps; other
electric lamps and other lighting apparatus; electric
radiant heaters for household purposes; electric
leg-warming apparatus for household purposes;

29307 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
، اجهزة التجفيف،  اجهزة التدفئة، اجهزة االنارة: من اجل
 افران، اجهزة الطهي، الصوبات بانواعها،اجهزة التهوية
، الميكرويف،) مواقد المطبخ (االفران، افران الكهرباء،الغاز
 غرف، الثالجات (البرادات) المنزلية والصناعية،اجهزة التبريد
، سخانات الماء، مبردات الماء، المكيفات،ووحدات التبريد
 جمادات، اجهزة تصنيع الثلج، المحمصات،مجففات الشعر
، ساحبات (شفاطات) الهواء، مراوح كهربائية،)(فريزارات
 كافة القطع التبديلية،قنوات وأنابيب التسخين والتبريد
 المراجل، األفران الشمسية،األفران الصناعية، لما ذكر انفا
، أجهزة تكييف الهواء لالستخدامات الصناعية،الصناعية
 خزائن العرض المبردة أو، المجمدات،المضخات الحرارية
، أجهزة وآالت التجميد، آالت صناعة الثلج، آالت التبريد،المجمدة
ّ ،آالت تجفيف المالبس لالستخدامات الصناعية
معدات الطبخ
، اآلالت الصناعية لتجفيف األطباق،لالستخدامات الصناعية
 خزانات،أجهزة تطهير األطباق لالستخدامات الصناعية
 خزانات المياه،معالجة المياه العادمة لالستخدامات الصناعية
، مسخنات المياه الشمسية،العادمة لالستخدامات الصناعية
 عاكسات، مقابس المصابيح الكهربائية،أجهزة تنقية المياه
ّ
باألشعة تحت الحمراء (عدا عن
 المصابيح العاملة،المصابيح
، المصابيح المتوهجة،)المخصصة لالستخدامات الطبية
 المصابيح اإلشعاعية، مصابيح النيون،مصابيح الهالوجين
 مصابيح، مصابيح الفلوريسنت، المصابيح اإلشعاعية،المغلقة
 مصابيح، مصابيح اليود، مصابيح الزينون،التسليط الضوئي
 المصابيح ذات الصمامات الثنائية الباعثة،الهاليد المعدنية
ّ
، مصابيح السيارات، مصابيح الجيب، المصابيح المصغرة،للضوء
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مصابيح الشعيرات ،مشاعل اإلضاءة ،المصابيح المتوهجة ،لوازم
المصابيح المتوهجة وغيرها من المصابيح الكهربائية وأجهزة
اإلضاءة ،المسخنات اإلشعاعية الكهربائية لالستخدامات
المنزلية ،مقالي التسخين اليابانية الكهربائية ،السخانات
الكهربائية العاملة بالهواء الساخن لالستخدامات المنزلية،
مجففات الشعر الكهربائية ،أجهزة تكييف هواء الغرف
لالستخدامات المنزلية ،المراوح الكهربائية ،أجهزة تنقية هواء
الغرف الكهربائية ،مراوح التهوية الكهربائية ،أجهزة الترطيب
الكهربائية ،األجهزة الكهربائية لتخفيف الرطوبة ،البطانيات
الكهربائية ،سخانات المياه لالستخدامات المنزلية ،سخانات
المياه ّ
المزودة بإمكانية التخزين لالستخدامات المنزلية ،أفران
الطبخ الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،أفران الموجات
ّ
المصغرة ،المحمصات الكهربائية ،سخانات الغمر ،الثالجات
الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،المجمدات الكهربائية
لالستخدامات المنزلية ،طباخات األرز األوتوماتيكية ،األطباق
الكهربائية الساخنة للطبخ ،الطباخات البخارية األوتوماتيكية،
آالت الخبز الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،القدور
الكهربائية ،المقالي الكهربائية ،مصافي القهوة الكهربائية،
طباخات البيض الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،طباخات
الفوشار الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،طباخات الهامبرغر
الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،محضرات كعكة الوافل
الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،محضرات البوظة الكهربائية
لالستخدامات المنزلية ،آالت إعداد كعكة األرز الكهربائية
لالستخدامات المنزلية ،آالت صناعة اللبن الكهربائية ،آالت
الشواء الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،طناجر الضغط
الكهربائية ،مبردات المياه الكهربائية لالستخدامات المنزلية،
مجففات المالبس الكهربائية لالستخدامات المنزلية ،أجهزة
ّ
التأين لمعالجة الهواء لالستخدامات المنزلية ،مدفئات األقدام
الكهربائية وغيرها من األدوات العالجية الحرارية لالستخدامات
المنزلية ،الوالعات الغازية ،األفران الغازية ،األفران الموضوعة
على الطاوالت وغيرها من مسخنات الطبخ غير الكهربائية،
أسطح التحضير في المطابخ ،مغاسل المطابخ ،مصفيات مياه
الحنفيات المنزلية ،المراحيض ذات رشاشات المياه لالغتسال،

electric hot air heaters for household purposes; electric
hair dryers; room air conditioners for household
;purposes; electric fans; electric room air purifiers
electric ventilating fans; electric humidifiers; electric
dehumidifiers; electric blankets; water heaters for
household purposes; storage type water heaters
for household purposes; electric cooking ovens for
household purposes; microwave ovens; electric
toasters, immersion heaters; electric refrigerators for
household purposes, electric freezers for household
purposes; automatic rice cookers; electric hot plates
for cooking; automatic steam cookers; electric
baking machines for household purposes; electric
;pots; electric pans; electric coffee percolators
electric egg cookers for household purposes; electric
popcorn cookers for household purposes, electric
hamburger cookers for household purposes, electric
waffle cookers for household purposes; electric ice
cream makers for household purposes; electric rice;cake making machines for household purposes
;electric yogurt makers for household purposes
;electric grilling apparatus for household purposes
electric pressure cookers; electric water coolers for
household purposes; electric driers for clothing for
household purposes; ionizers for treatment of air
for household purposes electric foot warmers; other
;household electrothermic appliances; gas lighters
gas ovens; gas tables; other non-electric cooking
heaters; kitchen worktops; kitchen sinks; household
tap-water filters; toilet stool units with a washing
water squinter.

بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق.

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله

Address: Ramallah
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29309

29309 : العالمة التجارية رقم

In Class: 8

8 : في الصنف

Date: 22/05/2016

2016/05/22 : التاريخ

In Respect of: Hand tools and implements hand
operated, cutlery and honing Tools, Cutting
and polishing Sheets, Saw Blades, Cutting and
polishing equipment

 العدد واالالت اليدوية الخاصة بالمهن– وادوات: من اجل
. معدات قص وقطع وتلميع،القطع والشحذ والصقل والتلميع

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq

 شركة الملحم للتوزيع والتسويق: بأسم

Address: ramallah- palestine

 فلسطين-  رام الله: العنوان

Address for Services:

 رام الله برج رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
 الطابق الثالث- التجارية

)337(

Trade Mark No.: 29310
In Class: 8
Date: 22/05/2016
In Respect of: Hand tools and implements hand
operated, cutlery and honing Tools, Cutting
and polishing Sheets, Saw Blades, Cutting and
polishing equipment

29310 : العالمة التجارية رقم
8 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 العدد واالالت اليدوية الخاصة بالمهن– وادوات: من اجل
. معدات قص وقطع وتلميع،القطع والشحذ والصقل والتلميع
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In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq

العـدد السابع عشر

 شركة الملحم للتوزيع والتسويق: بأسم

Address: ramallah- palestine

 فلسطين-  رام الله: العنوان

Address for Services:

 رام الله برج رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
 الطابق الثالث- التجارية

)338(

Trade Mark No.: 29311
In Class: 20
Date: 22/05/2016
In Respect of: Boxes of wood or plastic, Furniture,
mirrors, picture frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics; fans for personal use, nonelectric; pillows; curtain rings; dowels, not of metal;
cupboards; lecterns; benches [furniture]; table tops;
embroidery frames; bins, not of metal; screens
[furniture]; head-rests [furniture]; bins of wood or
plastic; chests for toys; beds; trolleys [furniture];
bottle racks; brush mountings; baskets, not of
metal; cushions; mattresses; chests of drawers;
bamboo curtains; cradles; divans; racks [furniture];
display stands; index cabinets [furniture]; garment
covers [storage]; covers for clothing [wardrobe];
furniture fittings, not of metal; bed fittings, not
of metal; door fittings, not of metal; window
fittings, not of metal; deck chairs; flower-stands
[furniture]; dressmakers’ dummies; tables; mobiles
[decoration]; wind chimes [decoration]; works
of art, of wood, wax, plaster or plastic; umbrella
stands; playpens for babies; coat hangers; hat
stands; coatstands; desks; magazine racks; sleeping
bags for camping; chairs [seats]; armchairs; sofas,
keyboards for hanging keys; stools; infant walkers;
corks for bottles; high chairs for babies; curtain
holders, not of textile material;

29311 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
, األثاث،  صناديق مصنوعة من الخشب او البالستيك: من اجل
) إطارات الصور والبضائع (غير المدرجة في فئات أخرى,المرايا
المصنوعة من الخشب والفلين والقصب و الخوص و القرن و
العظام و العاج و عظمة الحوت و الكهرمان و الصدف و العنبر و
 أو من البالستيك؛،اللؤلؤ و االسبيوليت والبدائل لكل هذه المواد
مراوح لالستخدام الشخصي الغير كهربائية؛ الوسائد؛ حلقات
 وليس من المعدن؛ الخزائن؛ المنصات؛،الستائر؛ المسامير
، الصناديق, إطارات التطريز،المقاعد [األثاث]؛ أسطح الطاوالت
 مساند الرأس,)الغير مصنوعة من المعدن؛ اللوحات (األثاث
[األثاث]؛ صناديق من الخشب أو البالستيك؛ صناديق األلعاب
و األسرة و العربات [األثاث]؛ الرفوف؛ حوامل الفرشاة؛ السالل
الغير مصنوعة من المعدن؛ الوسائد؛ المراتب؛ صناديق
 حماالت ؛ األرائك؛ رفوف [األثاث]؛،األدراج؛ ستائرالخيزران
منصات العرض؛ خزائن [األثاث]؛ أغطية المالبس [تخزين]؛
كسوة األقمشة [خزانة]؛ تجهيزات األثاث المصنوعة من
غير المعدن ؛ تجهيزات األسرة المصنوعة من غير المعدن
؛ تجهيزات األبواب المصنوعة من غير المعدن ؛ تجهيزات
النوافذ المصنوعة من غير المعدن ؛ الكراسي المريحة القابلة
للطي؛ الزهريات [األثاث]؛ أزياء طاوالت بريدج و طاوالت الموائد
و الهواتف النقالة [ديكور]؛ األجراس [ديكور]؛ األعمال الفنية
من الخشب والجص والشمع أو البالستيك؛حوامل المظالت ؛
 شماعات وحوامل المعاطف؛،صناديق األلعاب للمواليد

العـدد السابع عشر

2017/1/26

272

شماعات القبعات؛ المكاتب؛ أرفف المجالت ،حقائب النوم
للتخييم؛ الكراسي [المقاعد]؛و الكراسي بذراعين ,األرائك ،عالقات
المفاتيح؛ المقاعد الطويلة؛ مشايات المواليد؛ سدادات القنينة؛
كراسي األكل لألطفال؛ حامالت الستائر ليست من مواد منسوجة؛
وسائد الهواء ليست لألغراض الطبية؛ مساند الهواء ليست
لألغراض الطبية؛ مراتب الهواء ليست لألغراض الطبية؛ قضبان
الدرج؛ الكهرمان األصفر؛ قرون الحيوانات ،وسائد الحيوانات
األليفة؛ األسرة للحيوانات األليفة المنزلية؛ بيوت للحيوانات
األليفة المنزلية؛ مخالب (حيوان)؛ حوافر الحيوان؛ هياكل األسرة
من الخشب أو الخيزران؛ سالل صيد األسماك؛ المقاعد العكسية
غير المصنوعة من المعدن ؛ مقاعد العمل؛ أرفف المكتبات؛
فواصل األرفف غير المصنوعة من المعدن ؛ بكرات من الخشب
للحرير والغزل و الحبال؛ إطارات القوارير من الخشب؛ األلواح
الجانبية؛ تماثيل الخشب والشمع والجبس أو البالستيك؛
شماعات المالبس ،صناديق الرسائل ليست من المعدن أو الطوب؛
الحوامل أو القواعد [األثاث]؛ الخزائن؛ المفارش ما عدا الكتان؛
األسرة الهيدروستاتيكية ليست لألغراض الطبية ؛ عجالت األسرة
من غيرالمعدن؛ فرشات و مراتب القفز؛ األرائك؛ القصب [المواد
المطوية]؛ منصات التحميل غير المصنوعة من المعدن ؛ أرقام
المنازل من غير المعدن و غير المضيئة؛ خزائن لحفظ الملفات
 ،مجسمات الشمع و القش و و السالت الكبيرة [سالل]؛ لوحات
االنارة المنزلية ,سدادات القنينة من غير المعدن ،السدادات
من غير المعدن للحاويات؛ وأرفف خزانات الملفات [األثاث]؛
الحاويات ليست من المعدن [التخزين والنقل]؛ سدادات من
الفلين؛ سنانير الستائر؛ قضبان الستائر؛ بكرات الستائر؛ قضبان
الستائر؛ حاويات التعبئة والتغليف من البالستيك [ساللم]،
وليس من المعدن؛ خزانات األدوية؛ تماثيل من الخشب والجص،
الشمع أو البالستيك؛ واجهات العرض؛ أوعية األزهار؛ صناديق
اللحوم ،ليس من المعدن؛ الالفتات من الخشب أو البالستيك
[طاوالت]؛ األثاث من المعدن؛ األثاث المكتبي؛ مقابض األبواب من
غير المعدن؛ ستائر النوافذ في األماكن المغلقة [ظالل] [األثاث]؛
مكاتب للكتابة؛ مساند للكتب [األثاث]؛خزائن للعرض (األثاث).

air pillows, not for medical purposes; air cushions,
not for medical purposes; air mattresses, not
;for medical purposes; stair rods; yellow amber
animal horns; pet cushions; beds for household
pets; kennels for household pets; claws (animal
;—); animal hooves; bedsteads of wood; bamboo
fishing baskets; vice benches, not of metal; work
;benches; library shelves; hinges, not of metal
reels of wood for yarn, silk, cord; bottle casings
of wood; sideboards; busts of wood, wax, plaster
or plastic; costume stands; letter boxes, not of
;metal or masonry; trestles [furniture]; lockers
bedding, except linen; hydrostatic beds, not for
medical purposes; bed casters, not of metal; spring
;]mattresses; settees; reeds [plaiting materials
loading pallets, not of metal; house numbers, not of
;metal, non-luminous; filing cabinets; wax figures
wickerwork; hampers [baskets]; fire screens,
domestic; bottle closures, not of metal; closures, not
of metal, for containers; shelves for filing-cabinets
[furniture]; containers, not of metal [storage,
;transport]; corks; curtain hooks; curtain rails
curtain rollers; curtain rods; packaging containers
of plastic; steps [ladders], not of metal; medicine
;cabinets; statuettes of wood, wax, plaster or plastic
display boards; flower-pot pedestals; meat chests,
not of metal; coathooks, not of metal; signboards
of wood or plastics; counters [tables]; furniture of
;metal; office furniture; Door handles, not of metal
indoor window blinds [shades] [furniture]; writing
desks; book rests [furniture]; showcases [furniture].

بأسم  :شركة الملحم للتوزيع والتسويق

In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W
Al Tasweeq

العنوان  :رام الله  -فلسطين
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجارية  -الطابق الثالث

Address: ramallah- palestine
Address for Services:
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العـدد السابع عشر

)339(

Trade Mark No.: 29313
In Class: 35
Date: 22/05/2016
In Respect of: Marketing, advertising and
promotion services; Provision of market
research and information services; Promoting
the goods and services of thers via computer and
communication networks; buisness and advertising
services, in particular, media planning and media
buying for others; buisness and advertising
services, in particular, advertising services for
tracking advertising performance, for managing,
distributing and serving advertising, for analyzing
advertising data, for reporting advertising data,
and for optimizing advertising performance;
consulting services in the field of advertising, in
particular, customizing marketing efforts of others;
commercial information services, in advertisement
management by providing reports, advertisement
targeting, and management of electronically
stored advertising, for use on a global computer
network; Facilitating the exchange and sale of
services and products of third parties via computer
and communication networks; Online retail store
services featuring a wide variety of consumer
goods of others, gift cards, and delivery of digital
media, virtual reality headsets, and virtual reality
content and data; Providing online marketplaces
for sellers of goods and/or services; Providing
online facilities for connecting sellers with buyers;
Providing online facilities featuring information for
consumers in the field of gifts; Promoting the goods
and services of others by providing online facilities
featuring gift suggestions; Buisness networking;
Employment and recruiting services; Advertising
and information distribution services, in particular,
providing classified advertising space via the global
computer network; providing classified advertising
space via the global computer network; providing
on- line computer databases and on-line searchable
databases in the field of classifieds;

29313 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن والترويج; خدمات، التسويق: من اجل
تقديم بحوث السوق والمعلومات; ترويج سلع وخدمات اآلخرين
عبر شبكات الكومبيوتر والتوصل; خدمات التجارة والدعاية
 التخطيط اإلعالمي وشراء، وعلى وجه الخصوص,واإلعالن
،وسائل اإلعالم لآلخرين; خدمات التجارة والدعاية واإلعالن
 خدمات الدعاية واإلعالن لتتبع اآلداء،وعلى وجه الخصوص
 لتحليل، وتوزيع وتقديم الدعاية واإلعالن، اإلدارة،الدعائي
، لإلبالغ عن بيانات الدعاية واإلعالن،بيانات الدعاية واإلعالن
وتحسين اآلداء الدعائي واإلعالني; خدمات استشارية في
 تخصيص، وعلى وجه الخصوص،ميدان الدعاية واإلعالن
الخدمات التسويقية الخاصة باآلخرين; خدمات المعلومات
 ادارة الدعاية واإلعالن من، وعلى وجه الخصوص،التجارية
 وادارة، اإلستهداف الدعائي واإلعالني،خالل تزويد التقارير
 الستخدامها في شبكة،الدعاية واإلعالن المخزنة الكترونيا
الكومبيوتر العالمية; تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات
عبر شبكات الكومبيوتر والتواصل; خدمات- األطراف الثالثة
محالت البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت إلستعراض بضائع
 وتوصيل الوسائل، بطاقات الهدايا،المستهلكين المتنوعة
،أجهزة الواقع اإلفتراضي التي توضع على الرأس،الرقمية
وبيانات ومحتوى الواقع اإلفتراضي; توفير اماكن للتسوق
او الخدمات; توفير تسهيالت/على اإلنترنت لبائعي البضائع و
على اإلنترنت لربط البائعين مع المشتريين; توفير مرافق على
;اإلنترنت إلستعراض معلومات للزبائن في ميدان الهدايا
توفير بضائع وخدمات اآلخرين من خالل توفير مرافق على
;اإلنترنت إلستعراض مقترحات للهدايا; التواصل التجاري
خدمات التشغيل والتوظيف; خدمات توزيع الدعاية واإلعالن
 توفير مساحات اعالنية، وعلى وجه الخصوص،والمعلومات
مصنفة عبر شبكات الكومبيوتر العالمية; توفير قواعد بيانات
للكومبيوتر على اإلنترنت و قواعد بينات قابلة للبحث على
;اإلنترنت في مجال البحث في مجال اإلعالنات المبوبة
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Pre-paid gift card services, in particular, issuing gift
card certificates that may be redeemed for goods
or services; Chartitacble services, in particular
promoting public awareness about charitable,
philanthropic, volunteerm public and community
service and humanitarian activities; Providing contest
and incentive award programs designed to recognize,
reward and encourage indiviuals and groups which
engage in self- improvement, self-fulfillment,
charitable, philanthropic, voulnteer, public and
community service and humanitarian activities
and sharing of creative work product; organizing
exhibitions and events in the field of software and
hardware development for commercial or advertising
purposes; Association services that promote the
interests of professionals and buisnesses in the field
of mobile software application development.

العـدد السابع عشر

، وعلى وجه الخصوص،خدمات بطاقات الدفع المسبق للهدايا
اصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن استبدالها مقابل
 على وجه الخصوص تعزيز،بضائع أو خدمات; خدمات خيرية
 وخدمات، التطوعية، الخيرية،الوعي العام بالنشاطات اإلحسانية
العامة والمجتمعية واإلنسانية; توفير المسابقات وبرامج
الجوائز التحفيزية المصممة لتقدير وتشجيع ومكافآة األفراد
، وتحقيق الذات،والجماعات والتي تشارك في تطوير الذات
 خدمات العامة، التطوعية، الخيرية،والنشاطات اإلحسانية
;والمجتمعية واإلنسانية ومشاركة منتجات العمل اإلبداعي
تنظيم المعارض واألحداث في مجال تطوير العتاد والبرامج
للغايات التجارية والدعاية واإلعالن; خدمات اإلتحادات التي
تشجع المصالح المهنية والتجارية في مجال تطوير برامج
.تطبيقات الهواتف

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)340(

Trade Mark No.: 29314
In Class: 45
Date: 22/05/2016
In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introductions and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, in particular self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities; Providing user authentication services
in e-commerce transactions; Providing user
authentication of electronic funds transfer, credit
and debit card and electronic check transactions
via a global computer network.

29314 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
; خدمات التواصل والمرافقة، تعارف اجتماعي: من اجل
توفير الوصول لقواعد بيانات الحاسوب في مجاالت التواصل
 توفير الخدمات، والتعارف اجتماعي والمرافقة،اإلجتماعي
 على،اإلجتماعية والمعلومات في مجال التطوير الشخصي
 األعمال، تحقيق الذات،الوجه الخصوص; التطوير الشخصي
، وخدمات العامة والمجتمع، والتطوعية، واإلنساني،الخيرية
والنشاطات اإلنسانية; توفير خدمات مصادقة المستخدم في
معامالت التجارة اإللكترونية; توفير توثيق المستخدم على
 معامالت بطاقات اإلئتمان والخصم،تحويل األموال الكترونيا
.والشيك اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب العالمية
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In the name of: .Facebook, Inc

العـدد السابع عشر
. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)341(

Trade Mark No.: 29315
In Class: 42
Date: 22/05/2016
In Respect of: Design and development of
computer hardware and software; Computer
services, in particular, creating virtual communities
for registered users to organize groups and
events, participate in discussions and engage
in social, buisness and community networking;
Computer services, in particular, hosting electronic
facilities for others for organizing and conducting
meetings, events and interactive discussions via
communication networks; Computer services in
the nature of customized web pages featuring
user-defined or specified information, personal
profiles, audio, video, photographic images, text,
graphics and data; Computer services, in particular,
providing search engines for obtaining data on a
global computer network; Providing a web site
featuring technology that enables online users to
create personal profiles featuring social and business
networking information and to transfer and share
such information among multiple online facilities;
Providing temporary use of non-downloadable
software applications for social networking,
creating a virtual community, and transmission of
audio, video, photographic images, text, graphics
and data; Application service provider (ASP)
services, in particular, hosting computer software
applications of others; Application service provider
(ASP) featuring software to enable or facilitate the
creating, editing, uploading, downloading,

29315 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
، خدمات تصميم وتطوير معدات وبرامج الكومبيوتر: من اجل
 انشاء مجتمعات، وعلى وجه الخصوص،خدمات الكومبيوتر
ُ افتراضية للمستخدمين
المسجلين لتنظيم المجموعات
 المشاركة في النقاشات واإلنخراط في الشبكات،والمناسبات
 التجارية والتواصل بالمجتمع; خدمات،اإلجتماعية
 تفعيل مرافق الكترونية، وعلى وجه الخصوص،الكومبيوتر
 مناسبات ومناقشات،لآلخرين لتنظيم وعقد اجتماعات
تفاعلية عبر شبكات التواصل; خدمات الكومبيتور على شكل
المستخدم أو-صفحات ويب مخصصة تستعرض تعريف
 صور، فيديو، سمعي، معلومات شخصية،معلومات محددة
 على، تصاميم وبيانات; خدمات كومبيوتر، نص،فوتوغرافية
 تزويد محركات بحث للحصول على بيانات،وجه الخصوص
على شبكة الكومبيوتر العالمية; تزويد موقع الكتروني
ُ
يستعرض تكنولوجيا التي تمكن مستخدمي اإلنترنت إلنشاء
معلومات شخصية تستعرض معلومات الشبكات االجتماعية
والتجارية ونقل ومشاركة تلك المعلومات على مرافق اإلنترنت
المتعددة; توفير تطبيقات برامج غير قابلة للتحميل للتواصل
، والنقل السمعي، انشاء مجتمعات افتراضية،اإلجتماعي
 خدمات، رسومات وبيانات، نصوص، صور فوتوغرافية،الفيديو
 استضافة، على وجه الخصوص،)ASP( تطبيق مزود الخادم
تطبيقات برنامج الكومبيوتر لآلخرين; تطبيق مزود الخادم
، تحرير،) تستعرض برنامج لتمكين أو تسهيل انشاءASP(
، وسم، عرض، مشاركة، مشاهدة، الوصول، تنزيل،تحميل

276
accessing, viewing, posting, displaying, tagging,
blogging, streaming, linking, annotating, indicating
sentiment about, commenting on, embedding,
transmitting, and sharing or otherwise providing
electronic media or information via computer and
communication networks; Providing an online
network service that enables users to transfer
personal identity data to and share personal identity
data with and among multiple online facilities;
Providing information from searchable indexes and
databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics, electronic media,
photographic images and audio visual information,
on computer and communication networks;
Providing
non-downloadable
e-commerce
software to allow users to perform electronic
business transactions via global computer network;
Computer services, in particular, application
service provider featuring application programming
interface (API) software to allow users to perform
electronic buisness transactions via a global
computer network; Software as a service (SAAS)
services featuring software for sending electronic
message alerts, for transmitting orders and sending
and receiving electronic messages, and to allow
users to perform electronic business transactions via
a global computer network; Providing temporary
use of on-line non-downloadable software for use
in managing, measuring, and serving advertising
of others; Application service provider featuring
application programming interface (API) software
for managing, tracking, reporting and measuring
media planning, media buying and advertising
of others; Online ad-buying platform provider, in
particular, providing non-downloadable software
programs for allowing buyers and sellers of
online advertising to purchase and sell advertising
inventory; Platform as a service (PAAS) featuring
computer software platforms for use in purchasing
and disseminating advertising; Application service
provider (ASP) featuring software for use in
buying, selling, tracking, valuing, optimizing,
targeting, analyzing, delivery, and reporting of
online advertising and marketing; Application
service provider (ASP) featuring software for use
in designing and managing online advertising and
marketing campaigns; Designing and developing
computer game software and video game networks;

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 التعليق،يعبر عن المشاعر، تأشير، ربط،انسياب،تدوين
 ومشاركة أو توفير وسائل اعالن الكتروينة، نقل، دمج،على
أو معلومات عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل; توفير خدمة
شبكات اإلنترنت والتي تمكن المستخدمين من نقل بيانات
الهوية الشخصية ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع وبين
العديد من المرافق على اإلنترنت; توفير معلومات من محتويات
 وثائق، تتضمن النص،قابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات
، وسائل اعالم الكترونية، رسومات، قواعد بيانات،الكترونية
 على الكومبيوتر،صور فوتوغرافية ومعلومات سمعية بصرية
وشبكات التواصل; توفير برامج للتجارة اإللكترونية غير
قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين لتنفيذ صفقات تجارية
،الكترونية عبر شبكات الحاسوب العالمية; خدمات الحاسوب
 تطبيق مزود الخادم إلستعراض واجهة،على وجه الخصوص
) للسماح للسمتخدمين لتنفيذ الصفقاتAPI( مبرمج التطبيق
التجارية اإللكترونية عبر شبكات الكومبيوتر العالمية; برنامج
) إلستعراض برنامج إلرسال رسائل تنبيهاتSAAS( كخدمة
، لنقل طلبات وارسال واستقبال رسائل الكترونية،الكترونية
والسماح للمستخدمين لتنفيذ صفقات تجارية الكترونية عبر
شبكات الكومبيوتر العالمية; توفير استخدام مؤقت لبرامج
، قياس،غير قابلة للتنزيل على اإلنترنت إلستخدامها في ادارة
وتوفير اإلعالنات لآلخرين; تطبيق مزود الخدمة إلستعراض
، تقرير، تتبع،) من أجل ادارةAPI( واجهة مبرمج التطبيق
 شراء وسائل اإلعالم واإلعالن،قياس التخطيط اإلعالمي
 على وجه،لآلخرين; مزود منصة لشراء اإلعالنات على اإلنترنت
 توفير برامج غير قابلة للتنزيل للسماح للمشتريين،الخصوص
والبائعين إلعالنات اإلنترنت لشراء وبيع قائمة مخزون
) إلستعراض منصاتPAAS( اإلعالنات; ببرنامج كخدمة
برامج الكومبيوتر لإلستخدام في شراء ونشر اإلعالنات; مزود
،) إلستعراض برنامج لإلستخدام في بيعASP( خدمة التطبيق
، توصيل،تحليل، استهداف، تحسين، تقييم، تتبع،شراء
وابالغ اإلعالن على اإلنترنت والتسويق; مزود خدمة التطبيق
) إلستعراض البرنامج لإلستخدام في التصميم وادارةASP(
اإلعالنات على اإلنترنت وحمالت التسويق; تصمين وتطوير
برامج العاب الكومبيوتر وبرامج العاب الفيديو إلستخدامها
 أنظمة برامج العاب الفيديو وشبكات،مع الكومبيوترات
;الكومبيوتر; تطوير أجهزة الكومبيوتر أللعاب الفيديو
خدمات تطوير العاب الفيديو; توفير مواقع على اإلنترنت
،والتي تقدم للمستخدمين اإلمكانية لتحميل
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Development of computer hardware for computer
games; Video game development services; Providing
online sites that gives users the ability to upload,
modify and share virtual reality content and data;
Design, engineering, research, development and
testing services in the field of mobile application
software development related to the use and
functionality of hyperlinks; technical consultation in
the field of mobile application software development
related to the use and functionality of hyperlinks;
providing temporary use of non-downloadable
computer
software
enabling
development,
assessment, testing, and maintenance of mobile
software applications for portable electronic
communication devices, namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer
tablets; Educational services, namely, orginizing and
conducting conferences and seminars in the fields of
artificial intelligence and the internet of things.

العـدد السابع عشر

،تعديل ومشاركة محتوى الواقع اإلفتراضي والبيانات; تصميم
 تطوير وخدمات اإلختبار في ميدان تطوير برامج، بحث،هندسة
التطبيق المحمول ذات العالقة باإلستخدام ووظائف اإلرتباطات
التشعبية; اإلستشارة التقنية في ميدان تطوير برامج التطبيق
المحمولة ذات العالقة باإلستخدام ووظائف اإلرتباطات
التشعبية; توفير استخدام مؤقت لبرامج الكومبيوتر غير
 وصيانة تطبيقات، اختبار، تقييم،القابلة للتنزيل تمكن طوير
، أي،البرامج المحمولة ألجهزة اإلتصال االلكترونية المحمولة
 الكومبيوترات المحمولة، الهواتف الذكية،الهواتف المحمولة
 تنظيم وعقد، أي،باليد وأقراص الكومبيوتر; خدمات تعليمية
. وندوات في مجاالت الدكاء الصناعي وانترنت األشياء،مؤتمرات

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)342(

Trade Mark No.: 29317
In Class: 9
Date: 22/05/2016
In Respect of: Computer hardware; Computer
software for social networking; Computer software
development tools; Computer software for use
as an application programming interface (API);
Application programming interface (API) for use
in building software applications; Application
programming interface (API) forcomputer
software which facilitates online services for
social networking and for data retrieval, upload,
download,

29317 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
; أجهزة الحاسوب; برامج الحاسوب للتواصل اإلجتماعي: من اجل
أدوات تطوير برمجيات الحاسوب;برامج الحاسوب إلستخدامها
 اجهزة بينية لبرامجAPI; كأجهزة بينية لمبرمج التطبييقات
) إلستخدامه في تطبيقات بناء البرامج;اجهزةAPI( التطبيقات
) لبرامج الحاسوب والتي تسهلAPI( بينيةلمبرمج التطبيقات
خدمات اإلنترنت للتواصل اإلجتماعي واسترجاع وتحميل وتنزيل
، وادارة،والوصول إلى واإلدارة البينات; برامج الحاسوب إلنشاء

278
access and management; Computer software for
creating, managing, and interacting with an online
community; Computer software for organizing
events; Computer software for creating, editing,
uploading, downloading, accessing, viewing,
posting, dispalying, tagging, blogging, streaming,
linking, annotating, indicating sentiment about,
commenting on, embedding, transmitting, and
sharing or otherwise proividng electronic media
or information via computer and communication
networks;Computer software for modifying and
enabling transmission of images, audio visual and
video content; Computer software for the collection,
managing,
editing,
organizing,
modifying,
transmission, sharing, and storage of data and
information; Dowloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
buisness transactions via a global computer and
communication networks; Software for sending
electronic message alerts, notifications and
reminders; Software for transmitting orders; Software
for sending and receiving electronic messages;
Computer search engine software; Magenetically
encoded gift cards; Computer software for use in
creating, managing, measuring, and disseminating
advertising of others; Ad server, inparticular, a
computer server for storing advertisements and
delivering advertisemnts to websites; Virtual reality
game software; Virtual reality game computer
hardware; Computer peripheral devices; Virtual
reality software for use in enabling computers, video
game consoles, handheld video game consoles, tablet
computers, mobile devices, and mobile telephones
to provide virtual reality experiences; Electronic
game software for wireless devices; Electronic game
software for handheld electronic devices; Video and
computer game programs; Wearable peripherals for
computers, tablet computers, mobile devices and
mobile telephones; Virtual reality software; Video
game software; Interactive mutlimedia computer
game programs; Downloadable electronic game
programs; Computer game software; Headsets
for use with computers; Laser equipment for nonmedical purposes; Wearable computer peripherals;
Peripherals; Computer software for remote
communication; Augmented reality software for
use in mobile devices for integrating electronic data
with real world environments for the purposes of
entertainment,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

 برامج الحاسوب لتنظيم،والتفاعل مع المجتمع اإللكتروني
، تنزيل، تحميل، تحرير،الفعاليات; برامج الحاسوب إلنشاء
، ربط، انسياب، تدوين، وسم، عرض، نشر، مشاهدة،الوصول
 والمشاركة، نقل، دمج، التعليق على، تعبير عن المشاعر،تعليق
أو توفير وسائل اعالم الكترونية أو معلومات عبر وسائل شبكات
اإلتصاالت والحاسوب بأي شكل آخر; برامج الحاسوب لتعديل
 المحتوى السمعي والبصري ومحتوى،وتمكين نقل الصور
، وتعديل، وتنظيم، وتحرير، وادارة، الفيديو;برامج الحاسوب لجمع
 وتخزين البيانات والمعلومات; برامج حاسوب، ومشاركة،ونقل
للتجارة اإللكترونية قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين لتنفيذ
صفقات تجارية الكترونية عبر شبكات الحاسوب واإلتصاالت
، اشعارات،العالمية;برامج إلرسال رسائل تحذير الكترونية
تذكيرات; برامج لنقل األوامر; برامج إلرسال واستقبال رسائل
الكترونية;برامج حاسوب لمحرك البجث; بطاقات هدايا مشفرة
، قياس، ادارة،مغناطسيا; برامج حاسوب إلستخدامها في انشاء
،وبشكل خاص،ونشر إعالنات اآلخرين;خادم شبكة االعالنات
الحاسوب الخادم لتخزين اإلعالنات وتوصيل اإلعالنات للمواقع
اإللكترونية; برامج ألعاب الواقع اإلفتراضي; أجهزةالحاسوب
 أجهزة الحاسوب الثانوية; برامج،أللعاب الواقع اإلفتراضي
الواقع اإلفتراضي إلستخدامها في تجهيز الحواسيب وأجهزة
، وحواسيب لوحية،العاب الفيديو واألجهزة المحمولة يدويًا
 وهواتف محمولة لتوفير مغامرات،واجهزة خلوية محمولة
وتجارب الواقع اإلفتراضي;برامج األلعاب اإللكترونية لألجهزة
الالسلكية;برامحج العاب الكترونية لألجهزة اإللكترونية
المحمولة يدويا; برامج العاب الفيديو والكومبيوتر; أجهزة
 واالجهزةال،ثانوية يمكن ارتداؤها للحواسيبوالحواسيباللوحية
محمولة والهواتف المحمولة;برامج الواقع اإلفتراضي;برامج
ألعاب الفيديو; برامج ألعاب الحاسوب التفاعلية المتعددت
الوسائط;برامج األلعاب االلكترونية القابلة للتحميل;برامج
ألعاب حاسوب;سماعات لإلستخدام مع الحاسوب;معدات
ليزر لإلستخدامات غير الطبية;أجهزة حاسوب ثانوية يمكن
ارتداؤها;أجهزة ثانوية;برامج حاسوب للتواصل عن بعد;برامج
تعزيز الواقع إلستخدامها في األجهزة المحمولة لدمج البيانات
التعليم،اإللكترونية مع بيئات الواقع العالمي لغايات التسلية
والشبكات اإلجتماعية;برامج قابلة للتحميل،التواصل،اللعب،
، الصور،على شكل تطبيقات محمولة للوصول ومشاهدة النص
وبيانات الكترونية ذات عالقة بالمؤتمرات في مجال تطوير
، المعاينة، التقييم،البرامج; برامج الحاسوب لتمكين التطوير
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education, gaming, communicating, and social
networking; Downloadable software in the natureof
a mobile application for accessing and viewing text,
images and electronic data relating to conferences
in the field of software development; Computer
software to enable development, assessment, testing,
and maintenance of mobile software applications
for portable electronic communication devices
namely, mobile phones, smartphones, handheld
computers and computer tablets; Computer software
for converting natural language into machineexecutable commands; Computer software, namley
and interpretive interface for facilitating interaction
between humans and machines; Computer software
in the field of artificial intelligence; Computer
software development tools to enable mobile
software applications to access backend services;
namely data storage, push notifications, and user
management.

العـدد السابع عشر

وصيانة تطبيقات البرامج المحمولة ألجهزة التواصل اإللكترونية
،الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، وباألخص،النقالة
الحواسيب المحمولة يدويًا والحواسيب اللوحية;برامج حاسوب
،لتحويل اللغة المألوفة إلى أوامر آلية قابلة للتنفيذ; برامج حاسوب
; واجهة تفسيرية لتهسيل التفاعل بين البشر واآلالت،وباألخص
برامج حاسوب في ميدان الذكاء الصناعي; أدوات تطوير برامج
حاسوب لتمكين تطبيقات البرامج المحمولة للوصول إلى خدمات
اإلشعارات المرسلة والمستقبلة، تخزين البيانات، وباألخص،خلفية
. وادارة المستخدم،تلقائيًا دون إستعمال البرمجيات أو التطبيقات

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States of America.

،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)343(

Trade Mark No.: 29318
In Class: 32
Date: 22/05/2016
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 other preparations for
making beverages.
In the name of: DP Beverages.

29318 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/05/22 : التاريخ
 مشروبات غير كحولية؛ المياه المعدنية والغازية؛: من اجل
مياه منكهة بأطعمة الفواكه؛ مشروبات مستخلصة من
الفواكه وعصائر الفواكه؛ المشروبات الغازية؛ مشروبات
الطاقة ومشروبات تواترية؛ مشروبات غير كحولية منكهة
.بالشاي؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات
 دي بي بيفيرايجز: بأسم

العـدد السابع عشر
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العنوان  :بي او بوكس  309جي تي ،أوجلند هاوس ،ساوث
شيرش ستريت ،جورج تاون ،جراند كايمان ،كايمان ايسالند.

Address: PO Box 309Gt, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands.

عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية ،رام الله ،مركز رام
الله التجاري /ط3

Address for Services:

()344

Trade Mark No.: 29319

العالمة التجارية رقم 29319 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 22/05/2016

التاريخ 2016/05/22 :
من اجل  :الشاي؛ خالصات الشاي؛ شاي الفواكة وشاي االعشاب والشاي
النباتي/الشاي المصنوع من النباتات وشاي الحبوب؛ شاي مثلج؛
مشروبات أساسها الشاي؛ والمستحضرات إلعداد مشروبات مماثلة.

In Respect of: Tea; tea-extracts; fruit, herbal,
botanical and grain teas; iced tea; tea-based
beverages; preparations for making such beverages.
In the name of: DP Beverages.

بأسم  :دي بي بيفيرايجز
العنوان  :بي او بوكس  309جي تي ،أوجلند هاوس ،ساوث
شيرش ستريت ،جورج تاون ،جراند كايمان ،كايمان ايسالند.

Address: PO Box 309Gt, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands.

عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية ،رام الله ،مركز رام
الله التجاري /ط3

Address for Services:

()345

العالمة التجارية رقم 29322 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2016/05/25 :

Trade Mark No.: 29322
In Class: 42
Date: 25/05/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :استشارات في مجال الطاقة
بأسم  :شركة المجره الجديده للطاقه المساهمه الخصوصيه

In the name of: shareket al majara al jadeadah al
mosahema al khososyeh
Address: habla - qalqelya

العنوان  :حبله  -قلقيليه

Address for Services:

عنوان التبليغ  :قلقيليه شارع السبع

()346

العالمة التجارية رقم 29327 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :مسحتضرات تعطير الجو  ،مستحضرات تجميلية
لالستحمام  ،مستحضرات لتنظيف اطقم األسنان ،
مستحضرات تنظيف  ،مستحضرات تجميل  ،كريمات
تجميلية  ،صابون إلزالة الروائح الكريهة  ،مزيالت روائح كريهة
لإلنسان أو الحيوان  ،صابون مطهر  ،صابون لتعرق األقدام ،
غسوالت (لوشن) ألغراض التجميل  ،صابون طبي  ،غسوالت
للفم ليست لغايات طبية  ،عطور  ،مستحضرات تجميل
للعناية بالبشرة  ،صابون  ،قطع من الصابون  ،صابون إلزالة
الروائح الكريهة  ،صابون مطهر  ،كولونيا  ،مستحضرات غسيل
بأسم  :الشركة العالمية لمستحضرات الوقاية والتعقيم
العنوان  :المنطقة الصناعية  -البيرة
عنوان التبليغ  :المنطقة الصناعية  -البيرة

Trade Mark No.: 29327
In Class: 3
Date: 25/05/2016
In Respect of: Air fragrancing preparations,
Baths (Cosmetic preparation for-), Cleaning
dentures (Preparation for-), Cleaning preparations,
Cosmetics, Creams (Cosmetic), Deodorant soap,
deodorants for human beings or for animals,
Disinfectant soap, Foot perspiration (Soap for), Lotions for cosmetic purposes, Medicated
soap, Mouth washes, not for medical purposes,
Perfumes, Skin care (Cosmetic preparation for-),
Soap, Soap (Cakes of-), Soap (Deodorant-), Soap
(Disinfectant-), Toilet water, Washing preparations
In the name of: Alshareka Al Alamiah Lemostahdarat
Al Wekyeh Wal Takeem
Address: Al Manteqah Al Senaieh- Al Bireh
Address for Services: Al Manteqah Al Senaieh- Al
Bireh

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العـدد السابع عشر
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()347

Trade Mark No.: 29328

العالمة التجارية رقم 29328 :

In Class: 1

في الصنف 1 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :الكيماويات المستخدمة في الصناعة ،العلوم
والتصوير الفوتوغرافي ،وكذلك في الزراعة ،البستنه والحراجه؛
راتنجات اصطناعية غير معالجة ،بالستيك غير معالج؛ أسمدة؛
مركبات إخماد النيران؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛
المواد الكيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مواد دباغة؛ مواد
اللصق المستخدمة في الصناعة

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.
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد،
ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()348

العالمة التجارية رقم 29330 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم
في غسيل المالبس ،مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وازالة
االوساخ ،الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل )
الكوزمتيك( ،غسول )لوسيون( الشعر ،معاجين ومنظفات االسنان.

Trade Mark No.: 29330
In Class: 3
Date: 25/05/2016
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.

العـدد السابع عشر
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In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد،
ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

()349

Trade Mark No.: 29331

العالمة التجارية رقم 29331 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :مواد صيدالنيه ،مستحضرات طبية وبيطرية؛
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ مواد وأغذية الحمية
المعدة لإلستعمال الطبي أو البيطري ،أغذية لألطفال الرضع؛
مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات الجروح،
مواد التضميد؛ مواد حشو األسنان ،شمع األسنان؛ المطهرات؛
مستحضرات إبادة الطفيليات؛ مبيدات الفطريات ،مبيدات
األعشاب الضارة

In Respect of: Pharmaceuticals, medical 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
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد،
ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

Address for Services:

()350

العالمة التجارية رقم 29331 :

Trade Mark No.: 29331
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In Class: 5

العـدد السابع عشر

5 : في الصنف

Date: 25/05/2016

2016/05/25 : التاريخ

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.

 اآلالت والعدد اآللية ؛ المحركات )عدا ما كان منها: من اجل
للمركبات البرية( ؛ وصالت وسيور اآلالت )عدا الخاصة بالعربات
البرية( ؛ اآلالت الزراعيةغير اليدوية ؛ أجهزة تفقيس البيض؛
آالت البيع األوتوماتيكية

In the name of: Merck KGaA

. إيه.إيه. جي. ميرك كي: بأسم

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

 دارمشتاد64293 -  دي، 250  فرانكفورتر شتراسة: العنوان
 ألمانيا،
2989760/1  هاتف رقم-  البيرة4472 ب. ص: عنوان التبليغ

)351(

Trade Mark No.: 29333
In Class: 9
Date: 25/05/2016
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving 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.

29333 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/05/25 : التاريخ
 وللتصوير،  المساحية،  والمالحية، األجهزة العلمية: من اجل
، والوزن، واألجهزة البصرية،  والسينمائي، الفوتوغرافي
 وأجهزة،( والمراقبة )اإلشراف، وإرسال االشارات،القياس
ّ
، ومعدات التوصيل
وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجهزة
 التنظيم أو التحكم في الطاقة، التجميع، التحويل،التشغيل
 أو اإلرسال أو النسخ لألصوات،الكهربائية؛ أجهزة التسجيل
 أقراص التسجيل؛،أو الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية
 أقراص الفيديو الرقمية ووسائط،األقراص المضغوطة
التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق
 معدات، اآلالت الحاسبة،القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد
 أجهزة الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب ؛ أجهزة،معالجة البيانات
إطفاء الحرائق
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In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

()352

Trade Mark No.: 29334

العالمة التجارية رقم 29334 :

In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :الجراحيه ،الطبية ،األجهزة واألدوات الخاصة بطب
األسنان والطب البيطري ،األطراف اإلصطناعية ،العيون
واألسنان؛ أدوات التجبير؛ مواد خياطة أو تقطيب الجروح

In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

Address for Services:

()353

العالمة التجارية رقم 29335 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2016/05/25 :

Trade Mark No.: 29335
In Class: 16
Date: 25/05/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد
وغير الواردة ضمن فئات أخرى  ،المطبوعات  ،مواد تجليد
الكتب  ،الصور الفوتوغرافية ،األدوات الكتابية )القرطاسية(،
المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض المنز لية ،
األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين  ،فراشي التلوين  ،اآلآلت
الكاتبة ومستلزمات المكاتب ) عدا االثاث ( أدوات التهذيب
والتعليم )عدا األجهزة( ،المواد البالستيكية التي تستخدم
في الرزم والتغليف )غير الواردة ضمن فئات اخرى ( ،الحروف
المطبعية  ،الكليشيهات

In Respect of: 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
printers’ type; printing blocks.

In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

()354

العالمة التجارية رقم 29336 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :المطاط و اللصق والصمغ واألسبستوس و الميكا و
المنتجات المصنوعة من هذه المواد و غير المدرجة في فئات
أخرى ،البالستيك في شكل مقذوف الستخدامه في التصنيع،
تعبئة و تغليف وتقسية مواد العزل ،االنابيب المرنة ليست
من المعدن
بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا
عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

Trade Mark No.: 29336
In Class: 17
Date: 25/05/2016
In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica and goods made from these materials and not
included in other classes; plastics in extruded form for
use in manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.
In the name of: Merck KGaA
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:
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()355

Trade Mark No.: 29337

العالمة التجارية رقم 29337 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات
ّ
المجمدة ،الفواكه والخضار المجففة
اللحوم؛ المحفوظة ،
والمطبوخة؛ الجيلي؛ َ
المربى؛ الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛
الحليب؛ منتجات االلبان؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل

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
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

()356

العالمة التجارية رقم 29338 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ بدائل القهوة؛ األرز؛ التابيوكا؛
الساغو؛ الدقيق؛ المنتجات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز؛
المعجنات؛ الحلويات؛ البوظة؛ السكر؛ العسل؛ الدبس؛ مسحوق
الخميرة ؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات)
توابل(؛ البهارات؛ الثلج
بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.

Trade Mark No.: 29338
In Class: 30
Date: 25/05/2016
;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: Merck KGaA
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العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

()357

Trade Mark No.: 29339

العالمة التجارية رقم 29339 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :البيرة غير كحولية ؛ المياه المعدنية والغازية وغيرها
من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه وعصائر
الفواكه؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لصناعة
المشروبات.

In Respect of: Non- alcoholic 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: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()358

العالمة التجارية رقم 29340 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/05/25 :
من اجل :خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات
تولي وتسيير شؤون األعمال ؛ خدمات الوظائف المكتبية .

Trade Mark No.: 29340
In Class: 35
Date: 25/05/2016
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions.
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In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()359

Trade Mark No.: 29341

العالمة التجارية رقم 29341 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 25/05/2016

التاريخ 2016/05/25 :
من اجل  :الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب ؛ خدمات
الترفيه؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية.

;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي.إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفورتر شتراسة  ، 250دي  64293 -دارمشتاد
 ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب 4472
البيرة

Address for Services:

()360

العالمة التجارية رقم 29342 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 29342
In Class: 30
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Date: 25/05/2016

العـدد السابع عشر

2016/05/25 : التاريخ

In Respect of: preparations made from
cereals, bread, pies, pastries, biscuits, sweets
chilled,cookie,cake.

 الخبز والفظائر،  المستحضرات المصنوعة من الحبوب: من اجل
،  الكيك،  الكعك،  الحلويات المثلجة،  البسكويت،والحلويات

In the name of: Shareket A And A LisYnaat Al
Ghethaya

 شركة ايه اند ايه للصناعات الغذائية: بأسم

Address: ramallah- palestine

 فلسطين-  رام الله: العنوان

Address for Services:

 رام الله برج رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
 الطابق الثالث- التجاري

)361(

Trade Mark No.: 29343
In Class: 30
Date: 25/05/2016
In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial coffee,
rice, tapioca and sago, flour and preparations made
from cereals, bread, pies, pastries, biscuits, sweets
chilled, honey and molasses, yeast, baking powder,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
ice, anise, the basis of which drinks chocolate,
cocoa, coffee, drinks the basis of which the tea,
cookies, cake dough, cake powder, cinnamon
(spice), corn flakes, corn flour, yeast dough,
Fondant, clear fruit, ginger bread, ginger, honey, ice
cream, iced tea, pasta , Kchap, yeast, mayonnaise,
oat sauces gravy, meat pies, molasses for food,
nutmeg, mustard, pancakes, popcorn, rice, noodles,
saffron (spice), sago, salad dressings, salt, tomato
sauce, semolina, sugar , sugar, sweets, wheat flour.

29343 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/05/25 : التاريخ
، االرز، القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
 الدقيق والمستحضرات المصنوعة من،التابيوكا والساغو
 الحلويات،  البسكويت، الخبز والفظائر والحلويات، الحبوب
 الخميرة ومسحوق، عسل النحل والعسل االسود، المثلجة
 والصلصات (التوابل) البهارات،  الخل،  الخردل،  الملح، الخبيز
 مشروبات اساسها الشوكالتة والكاكاو،  اليانسون، والثلج
،  عجينة الكيك،  كعك،  مشروبات اساسها الشاي، والقهوة
 خمائر،  دقيق ذرة،  رقائق الذرة، ) قرفة (بهار، مسحوق الكيك
،  زنجبيل،  خبز زنجبيل،  جلي فواكه،  اقراص سكرية،للعجين
 الخميرة،  كتشاب،  المعكرونة،  شاي مثلج،  بوظة، عسل نحل
 دبس،  فطائر اللحم،  الشوفان صلصات مرق اللحم،  مايونيز،
،  االرز،  بوشار،  الفطائر،  الخردل،  جوزة الطيب، للطعام
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شعيرية  ،الزعفران (التوابل )  ،ساغو  ،توابل السلطة  ،ملح الطعام،
صلصة البندورة  ،سميد ،سكر  ،حلويات السكر  ،طحين القمح
In the name of: Shareket A And A LisYnaat Al
Ghethaya

بأسم  :شركة ايه اند ايه للصناعات الغذائية

Address: ramallah- palestine

العنوان  :رام الله  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله
التجاري  -الطابق الثالث

()362

العالمة التجارية رقم 29344 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2016/05/25 :

Trade Mark No.: 29344
In Class: 3
Date: 25/05/2016

من اجل  :مستحضرات العناية باألسنان وعطور و مستحضرات
تجميل و معطرات و مزيالت الرائحة لالستخدام الشخصي و
للحيوانات و صابون و مستحضرات سنفرة و قماش (سنفرة) و
ورق سنفرة و حجر الخفاف وعجائن سنفرة و مستحضرات تلميع
للجلود و الفاينيل و معدن و خشب مستحضرات تبييض وتنظيف

In Respect of: Bleaching and cleaning preparations.
Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants
for personal use and animals. Soaps. Dental care
;preparations. Abrasive preparations; emery cloth
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. Polishing
preparations for leather, vinyl, metal, wood.

بأسم  :مالفا كوزميتيك بيترول غيدا توريزم انسات اتهاالت
اهراكات سانايي في تيكاريت ليمتد سيركيتي

In the name of: MALVA KOZMET?K PETR.GIDA
?TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN VE T?C. LTD. ?T

العنوان  :اينونو ماه .غيبزي بالستيكسيلير أورغانيز سانايي
بولغيسي كومهورييت كاد .نامبر 39:غيبزي /كوكايلي تركيا

Address: ?n?nü Mah. Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi B?lgesi Cumhuriyet Cad. No:39 Gebze/
Kocaeli TURKEY

عنوان التبليغ  :حمزة على بني عودة-طمون -نابلس

Address for Services:
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()363

Trade Mark No.: 29345

العالمة التجارية رقم 29345 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 26/05/2016

التاريخ 2016/05/26 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة -الفواكه
والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية– الجيالتين والمربيات–
األغذية المحفوظة والمخلالت -اللبن ويره من منتجات األلبان (زبدة
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم صالحة للتغذية-
الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة للتغذية– زبدة نباتية– 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: AMJAD HILMY THEEB SHAHEEN

بأسم  :امجد حلمي ذيب شاهين

Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل الحاووز

Address for Services: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز

()364

العالمة التجارية رقم 29346 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2016/05/26 :
من اجل  :الحاصالت الزراعية ومنتجات البساتين والغابات
والحبوب (ير واردة بفئات أخرى)-الحيوانات الحية -الفواكه
والخضراوات الطازجة– البذور -النباتات الحية والزهور الطبيعية-
المواد الغذائية للحيوانات شعب البيرة.
بأسم  :امجد حلمي ذيب شاهين

Trade Mark No.: 29346
In Class: 31
Date: 26/05/2016
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: AMJAD HILMY THEEB SHAHEEN
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Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل الحاووز

Address for Services: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز

()365

Trade Mark No.: 29347

العالمة التجارية رقم 29347 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 26/05/2016

التاريخ 2016/05/26 :
من اجل  :البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا والساجور،
وما يقوم مقام البن ،المتة -الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات– الخميرة ومسحوق
الخبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– الحالوة والطحينة-
على المثلجات– الثلج– البوظة -عسل النحل والعسل األسود -على
الملح– الخردل– الفلفل– التوابل– الخل– الصلصة -الشوكوالته
والمغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته ملبسة -السكاكر–
العلكة– الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان.
بأسم  :امجد حلمي ذيب شاهين

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: AMJAD HILMY THEEB SHAHEEN
Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل الحاووز

Address for Services: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز

()366

العالمة التجارية رقم 29349 :

Trade Mark No.: 29349
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In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 26/05/2016

التاريخ 2016/05/26 :

In Respect of: deodorant perfume

من اجل  :عطور مزيل عرق

In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEH

بأسم  :منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة

Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل واد الهرية ت 0599874443

Address for Services: ALKHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية ت 0599874443

()367

Trade Mark No.: 29351

العالمة التجارية رقم 29351 :

In Class: 25

في الصنف 25 :
التاريخ 2016/05/26 :

Date: 26/05/2016

من اجل  :المالبس واالحذية

In Respect of: SHOES CLOTHES
In the name of: YOUSEF AM QUDSI

بأسم  :يوسف عوني محمد القدسي

Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل شارع وادي التفاح

Address for Services: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل شارع وادي التفاح

()368

العالمة التجارية رقم 29352 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/05/26 :
من اجل  :جميع البضائع الداخلة في الصنف وتشمل الصالصات

Trade Mark No.: 29352
In Class: 30
Date: 26/05/2016
In Respect of: All goods in the class,
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التي اساسها من الفلفل او غير الفلفل والتوابل والبهارات ،توابل
الفلفل المجفف ،توابل الكاري ،ملح الطعام ،الملح المتبل ،النكهات
للطعام والمشروبات ،زيت الفلفل الحار ومعجون الفلفل الحار
ومساحيق الفلفل الحار وتوابل الفلفل الحار ،البهارات وتشمل الخردل
والكاتشاب والمايونيز والصالصة والماء المالح والنكهات والصلصات
والخل وتوابل السلطة ،الطحين والمستحضرات المصنوعة من
القمح واالرز والنشا ،الحبوب والباستا وشرائح المعكرونة واالرز
والخبز والمقرمشات والوجبات الخفيفة المصنوعة منها ،الفوشار،
الحلويات والحلوى التي يختم بها الطعام والوجبات الخفيفة وتشمل
منتجات المخبز والمخبوزات والبسكويت والمعجنات والمقرمشات
والمقرمشات بطعم الجبن ومقرمشات االرز ،الحلوى والمصاص والعلكة
والهالميات والحلوى المتبلة بالقرفة والفلفل وحلوى بطعم النعناع
وانواع اخرى من الحلوى ،حلوى الخطمة (المارشملوز) ،الشوكوالته
وصالصة ومسحوق وحلوى ومعاجين اساسها الشوكوالته ،البوظة
والشربات والثلوج الصالحة لالكل ،البيتزا ،الساندويشات ،السوشي،
التاكو ،التورتيا ،التوستادا ،مرق اللحم ،فطائر اللحم ،خليط على
شكل مركزات او شراب او مساحيق مستعملة في تحضير الطعام
والمشروبات ،خالئط تغليف متبلة لالطعمة ،توابل الفرك ،الخميرة
ومسحوق الخبيز ،خالئط الحلوى السريعة ،القهوة والشاي والكاكاو
والطعام والمشروبات التي اساسها القهوة او الشاي او الشوكوالته،
السكر وشراب الصبار ،شراب القيقب ،العسل والتابيوكا وحلوى
البودينغ المستعملة للتحلية ،الساغو والقهوة االصطناعية والشاي
االصطناعي ،معجون فول الصويا ومنتجات مصنوعة منه.

including pepper and non-pepper based sauces,
;spices, and seasonings; dried pepper seasonings
curry spices; salt for food; seasoned salt; flavorings
for foods and beverages; chili oil, chili paste, chili
powders and chili seasoning; condiments including
mustard, ketchup, mayonnaise, chutney, marinades,
relish, salsas, vinegars and salad dressings; flour and
;preparations made from wheat, rice and corn flour
cereals, pasta, noodles, rice, breads and crackers and
snack foods made therefrom; popcorn; confectionery,
desserts and snack foods including bakery products
and baked goods, cookies, pastries, crackers, cheese
flavored crackers, rice crackers; candy, lollipops,
chewing gum, jelly beans, cinnamon and pepper
;spiced candies, candy mints and other confectionery
marshmallows; chocolate, chocolate based sauce,
powder, candy and pastes; ice cream, sherbet
;and edible ices; pizzas; sandwiches; sushi; tacos
tortillas; tostadas; meat gravies; meat pies; mixes in
the nature of concentrates, syrups or powders used
in the preparation of foods and beverages; seasoned
coating mixtures for foods; spice rubs; yeast, baking
powder; instant confectionery mixes; coffee, tea,
cocoa and food and beverages with a coffee, tea or
;chocolate base; sugar, agave syrup; maple syrup
honey, tapioca, puddings for use as desserts; sago,
artificial coffee and tea; soy bean paste and products
made therefrom.
In the name of: MCILHENNY COMPANY

بأسم  :مكلني كومباني
العنوان  :شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين والية مين وعنوانها
أفير ايالند ،والية لوزيانا  ،70513الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation organized and existing
under the laws of the State of Maine at Avery
Island, State of Louisiana 70513, U.S.A.

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

Address for Services:

()369

العالمة التجارية رقم 29353 :

Trade Mark No.: 29353
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In Class: 20

العـدد السابع عشر

20 : في الصنف

Date: 26/05/2016

2016/05/26 : التاريخ

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

 األثاث– المرايا– براويظ الصور (األصناف غير واردة ضمن: من اجل
-فئات أخرى) المصنوعة من الخشب والفلين والغاب والخيزران
الصفصاف والقرون والعظم والعاج– وعظم الحوت– والصدف
والكهرمان وم الآللئ والرخفة والسيلولويد وما يقوم مقام تلك
.)المواد من اللدائن (بالستيك

In the name of: SHAREKET SHOW DAY WORK
LNGARAT AL0KHASHAB W LAWAZEM
ALNAJAREEN

 شركة شودي ورك لتجارةالخشب ولوازم النجارين: بأسم

Address: qofor laqef - qalqelya

 قلقيلية-  كفر القف: العنوان

Address for Services:

092388825  تلفون-  امتداد شارع فلسطين-  نابلس: عنوان التبليغ

)370(

Trade Mark No.: 29354
In Class: 3
Date: 29/05/2016
In Respect of: cosmetics
In the name of: SHARIKT ALAMEED LMAWAD
ALTANTHEEF
Address: alkhalil / alhawaz
Address for Services: alkhalil / alhawaz

29354 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
 مواد تجميل: من اجل
 شركة العميد لمواد التنظيف: بأسم

الحاووز/  الخليل: العنوان
الحاووز/  الخليل: عنوان التبليغ
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العـدد السابع عشر

)371(

Trade Mark No.: 29356

29356 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

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

 الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط: من اجل
المكتبي

In the name of: Ali omar Abu Tayonn

 علي عمر محمد ابو طيون: بأسم

Address: NABLUS- SHARE’ SUFIAN - JAWAL:
0599731936

0599731936 جوال-  نابلس_شارع سفيان: العنوان

Address for Services:
NABLUS- SHARE’
SUFIAN - JAWAL: 0599731936

0599731936 جوال-  نابلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ

)372(

Trade Mark No.: 29355
In Class: 35
Date: 29/05/2016
In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: Ali omar Abu Tayonn

29355 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
 الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط: من اجل
المكتبي
 علي عمر محمد ابو طيون: بأسم

Address: NABLUS- SHARE’ SUFIAN - JAWAL:
0599731936

0599731936 جوال-  نابلس_شارع سفيان: العنوان

Address for Services:
NABLUS- SHARE’
SUFIAN - JAWAL: 0599731936

0599731936 جوال-  نابلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ

298

2017/1/26

العـدد السابع عشر

)373(

Trade Mark No.: 29357

29357 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

In the name of: SHAREKAT AL BASSAR
FASHION LELMALABES WALAHTHIAH

 خدمات الدعايه واالعالن: من اجل

In the name of: SHAREKAT AL BASSAR
FASHION LELMALABES WALAHTHIAH

 شركة البزار فاشن للمالبس و االحذية م خ م: بأسم

Address:
RAMALLAH
AL
MASYOUN
BEJANEB FONDUQ ALMOVAMBICK

 رام الله الماصيون بجانب فندق الموفنبيك: العنوان

Address for Services:

5  عمارة االسراء ط-  رام الله: عنوان التبليغ

)374(

Trade Mark No.: 29358
In Class: 35
Date: 29/05/2016
In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
Address: NABLUS- SHARE’ SUFIAN - JAWAL:
0599731936

29358 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
 الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط: من اجل
المكتبي
 علي عمر محمد ابو طيون: بأسم
0599731936 جوال-  نابلس_شارع سفيان: العنوان

العـدد السابع عشر
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Address for Services:
’NABLUS- SHARE
SUFIAN - JAWAL: 0599731936

عنوان التبليغ  :نابلس_شارع سفيان  -جوال0599731936

()375

Trade Mark No.: 29359

العالمة التجارية رقم 29359 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 29/05/2016

التاريخ 2016/05/29 :

In the name of: Coffee

من اجل  :البن

In the name of: nabeel (mohammad saleh) hamed
sayeh

بأسم  :نبيل (محمد صالح) حامد سايح

Address: nablus ,share faisal

العنوان  :نابلس-شارع فيصل 0595887491

Address for Services: nablus ,share faisal

عنوان التبليغ  :نابلس-شارع فيصل 0595887491

()376

العالمة التجارية رقم 29360 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/05/29 :
من اجل  :المستحضرات البيطرية ،مبيدات االفات ,مبيدات
الحشرات ,مبيدات االعشاب ,مبيدات الفطريات ,مبيدات
الطفيليات ,المستحضرات المستعملة في ابادة الحشرات
والحيوانات الضارة

Trade Mark No.: 29360
In Class: 5
Date: 29/05/2016
In Respect of: Veterinary preparations; pesticides,
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides,
preparations for destroying vermin

300

2017/1/26

In the name of: Rotam Agrochem International
Company Limited

العـدد السابع عشر

 روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد: بأسم

Address: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

, تشيونغ لي ستريت29 , تريند سنتر,اف/26 ,6  يونت: العنوان
 هونغ كونغ,تشاي وان

Address for Services:

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

)377(

Trade Mark No.: 29362

29362 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

In Respect of: Veterinary preparations; pesticides,
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides,
preparations for destroying vermin

 مبيدات, مبيدات االفات، المستحضرات البيطرية: من اجل
 مبيدات, مبيدات الفطريات, مبيدات االعشاب,الحشرات
 المستحضرات المستعملة في ابادة الحشرات,الطفيليات
والحيوانات الضارة

In the name of: Rotam Agrochem International
Company Limited

 روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد: بأسم

Address: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

, تشيونغ لي ستريت29 , تريند سنتر,اف/26 ,6  يونت: العنوان
 هونغ كونغ,تشاي وان

Address for Services:

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

)378(

Trade Mark No.: 29361
In Class: 5
Date: 29/05/2016

29361 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
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In Respect of: Veterinary preparations; pesticides,
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides,
preparations for destroying vermin

العـدد السابع عشر

 مبيدات, مبيدات االفات، المستحضرات البيطرية: من اجل
 مبيدات, مبيدات الفطريات, مبيدات االعشاب,الحشرات
 المستحضرات المستعملة في ابادة الحشرات,الطفيليات
والحيوانات الضارة

In the name of: Rotam Agrochem International
Company Limited

 روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد: بأسم

Address: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

, تشيونغ لي ستريت29 , تريند سنتر,اف/26 ,6  يونت: العنوان
 هونغ كونغ,تشاي وان

Address for Services:

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

)379(

Trade Mark No.: 29363
In Class: 5
Date: 29/05/2016
In Respect of: Veterinary preparations; pesticides,
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides,
preparations for destroying vermin

In the name of: Rotam Agrochem International
Company Limited

29363 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
 مبيدات, مبيدات االفات، المستحضرات البيطرية: من اجل
 مبيدات, مبيدات الفطريات, مبيدات االعشاب,الحشرات
 المستحضرات المستعملة في ابادة الحشرات,الطفيليات
والحيوانات الضارة
 روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد: بأسم

Address: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

, تشيونغ لي ستريت29 , تريند سنتر,اف/26 ,6  يونت: العنوان
 هونغ كونغ,تشاي وان

Address for Services:

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

)380(

Trade Mark No.: 29364

29364 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical products

 المنتجات الصيدالنية: من اجل

In the name of: SANOFI BIOTECHNOLOGY

 سانوفي بيوتيكنولوجي: بأسم

Address: 54 rue La Boetie, 75008 Paris, FRANCE
Address for Services:

 فرنسا, باريس75008 , رو ال بويتيه54 : العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- : عنوان التبليغ
Beereh

)381(

Trade Mark No.: 29365
In Class: 11
Date: 29/05/2016
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes
In the name of: sharket al bezreh altejareia
Address: nablus- tulkaram

29365 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
 اجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد: من اجل
والتجفيف والتهوية وامداد المياة واالغراض الصحية
 شركة البزرة التجارية: بأسم
 شارع طولكرم- نابلس: العنوان
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Address for Services: nablus- tulkaram

العـدد السابع عشر

 شارع طولكرم- نابلس: عنوان التبليغ

)382(

Trade Mark No.: 29366

29366 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

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

 اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة بالخدمات: من اجل
.التي يؤديها األشخاص والهيئات

In the name of: sharket al bezreh altejareia

 شركة البزرة التجارية: بأسم

Address: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: العنوان

Address for Services: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: عنوان التبليغ

)383(

Trade Mark No.: 29367
In Class: 43
Date: 29/05/2016
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.

29367 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2016/05/29 : التاريخ
. االيواء المؤقت- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل
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In the name of: sharket al bezreh altejareia

العـدد السابع عشر
 شركة البزرة التجارية: بأسم

Address: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: العنوان

Address for Services: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: عنوان التبليغ

)384(

Trade Mark No.: 29367

29368 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 29/05/2016

2016/05/29 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.

. االيواء المؤقت- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل

In the name of: sharket al bezreh altejareia

 شركة البزرة التجارية: بأسم

Address: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: العنوان

Address for Services: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: عنوان التبليغ

)385(
Trade Mark No.: 29373
In Class: 3
Date: 30/05/2016
In Respect of: Cosmetics, perfumes, solid
perfumes, deodorants for personal use, soaps,
liquid soaps, bars of soap, bubble bath, dentifrices,
shampoos, essential oils, hair lotions,

29373 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/05/30 : التاريخ
، العطور الصلبة، العطور، مستحضرات التجميل: من اجل
، الصابون،مستحضرات إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
، مستحضرات الفقاعات لالستحمام، الواح الصابون،الصابون السائل

العـدد السابع عشر
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منظفات االسنان ،الشامبو ،الزيوت العطرية ،لوشن الشعر،
مستحضرات التمويج الدائم للشعر ومستحضرات تثبيت الشعر،
جيل للشعر ،أصباغ للشعر ،كريمات الوجه ،الماسكارا ،محددات
للعين ،مستحضرات تجميل الجفون ،أقالم الماكياج ،أقنعة التجميل
الطبيعية الخاصة بالوجه ،احمر الشفاه ،كريم أساس ،كريمات الجسم،
طالء األظافر ،مقويات أظافر ،زيوت وغسوالت إكساب البشرة اللون
األسمر بفعل أشعة الشمس
بأسم  :دولسي آند جابانا تريدماركس أس.آر.أل.

permanent waving and setting preparations for the
hair, hair gels, hair dyes, face creams, mascara, eye
liner, eye shadows, makeup pencils, face packs in the
nature of beauty masks, lipsticks, foundation cream,
body creams, nail polish, nail strengtheners, sun
tanning oils and lotions.

GABBANA

&

In the name of: DOLCE
TRADEMARKS S.r.l.

Address: Via Goldoni 10, 20129 Milano, Italy

العنوان  :فيا غولدوني  20129 ،10ميالنو  ،إيطاليا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  -ص ب 4472

()386

Trade Mark No.: 29374

العالمة التجارية رقم 29374 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية و المواد

In Respect of: Pharmaceutical preparations and
substances
In the name of: AstraZeneca AB

بأسم  :استرازينيكا آبي

Address: Sdertlje, SE-151 85 , Sweden

العنوان  :سوديرتالجي  ,أس إي  , 85 151 -السويد

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  -ص ب 4472

()387

العالمة التجارية رقم 29375 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/05/30 :

Trade Mark No.: 29375
In Class: 5
Date: 30/05/2016
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In Respect of: Pharmaceutical preparations and
substances

العـدد السابع عشر

 المستحضرات الصيدلية و المواد: من اجل

In the name of: AstraZeneca AB

 استرازينيكا آبي: بأسم

Address: Sdertlje, SE-151 85 , Sweden

 السويد, 85 151 -  أس إي,  سوديرتالجي: العنوان

Address for Services:

4472  ص ب-  رام الله: عنوان التبليغ

)388(

Trade Mark No.: 29376

29376 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 30/05/2016

2016/05/30 : التاريخ

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

 مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحيةاغذية: من اجل
اللصق الطبية ومواد للتضميد المواد الخاصة-االطفال والمرضى
مواد المطهرة-الشمع المستخدم في طب االسنان-بحشوات االسنان
المستحضرات الخاصة بابادة االعشاب والحشرات-والمعقمة
فوط نسائية-امضادة للطفيليات

In the name of: SHARIKAT JALA CARE
LETASWIK MAWAD AL TANTHEEF WA
ALLTAGMEEL
Address: BEIT
TEL.022748417

JALA

SAHEL

م.خ.م.  شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل: بأسم

STREET

022748417 تلفون-شارع السهل- بيت جاال: العنوان

Address for Services:
BEIT JALA SAHEL
STREET TEL.022748417

022748417 تلفون-شارع السهل- بيت جاال: عنوان التبليغ

)389(

Trade Mark No.: 29378

29378 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 5

العـدد السابع عشر

5 : في الصنف

Date: 30/05/2016

2016/05/30 : التاريخ

In Respect of: medical balsams, medical creams,
deodorants, other than for personal use, lotions
for medical purposes, lotions for pharmaceutical
purposes,
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.

 مزيالت للروائح الكريهة بخالف، كريم طبي، بلسم طبي: من اجل
) غسول (لوشن، غسول لغايات طبية،ماهو لإلستخدام الشخصي
 مستحضرات، مستحضرات صيدالنية وبيطرية،لغايات صيدالنية
 مواد حمية معدة لإلستعمال الطبي وأغذية،صحية لغايات طبية
 مواد حشو األسنان وشمع طب، لصقات ومواد ضماد،للرضع واألطفال
، مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة، مطهرات،األسنان
.”مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

In the name of: Ahmad mamdooh hamed & partner
– nefertary factory

 أحمد ممدوح حامد وشريكة ـ مصنع نفرتاري: بأسم

Address: Borg El Arab City, 2 nd industial zone,
Borg El Arab Division, Alexandria, Egypt

 مدينة برج العرب ـ المنطقة الصناعية الثانية ـ قسم برج: العنوان
العرب ـاالسكندرية ـ جمهورية مصر العربية

Address for Services:

-  نابلس219 ب. سماس للملكية الفكرية ص: عنوان التبليغ
فلسطين

)390(

Trade Mark No.: 29379
In Class: 16
Date: 30/05/2016
In Respect of: 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); printers’ type; printing blocks.

29379 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/05/30 : التاريخ
الورق المقوى- تشمل الورق واالصناف المصنوعة منه: من اجل
-الجرائد والدوريات-المطبوعات-(الكرتون)واالصناف المصنوعة منه
مواد-االدوات الكتابية-الصور الفوتوغرافية-مواد التجليد-الكتب
فرش-اللصق(الخاصة باالدوات الكتابية)االدوات الخاصة بالفنانين
االدوات التي-)االالت الكاتبة ولوازم المكاتب(عدااالثاث-التلوين
حرف-(عدا االجهزة)ورق اللعب-تستخدم في التهذيب والتعليم
فوط اطفال-الطباعة والكليشات (وح الطباعة)المحارم الورقية
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In the name of: SHARIKAT JALA CARE
LETASWIK MAWAD AL TANTHEEF WA
ALLTAGMEEL
Address: BEIT
TEL.022748417

JALA

SAHEL

العـدد السابع عشر

م.خ.م.  شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل: بأسم

STREET

022748417 تلفون-شارع السهل- بيت جاال: العنوان

Address for Services:
BEIT JALA SAHEL
STREET TEL.022748417

022748417 تلفون-شارع السهل- بيت جاال: عنوان التبليغ

paper,cardboard and goods made from these materials,not included in other classes,printed
matter,bookbinding material,photographs,stationery,adhesives for ststionery 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 classea) printers
type,printing blocks.

)391(

Trade Mark No.: 29382
In Class: 41
Date: 30/05/2016
In Respect of: Arranging and Conducting Confrences
In the name of: Sharikat Alkhadamat walholoul
Attasdirieh Almutakamilah

29382 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2016/05/30 : التاريخ
 تنظيم وادارة المؤتمرات واالجتماعات: من اجل
 شركة الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة: بأسم

Address: Tabik1, Amarit Alersal, Sharie Alersal,
Ramallah

، رام الله، شارع االرسال، عمارة االرسال،1 طابق: العنوان

Address for Services: Tabik1, Amarit Alersal,
Sharie Alersal, Ramallah

، رام الله، شارع االرسال، عمارة االرسال،1 طابق: عنوان التبليغ
عدم منح حماية على مهرجان فلسطين للتسويق
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العـدد السابع عشر

)392(

Trade Mark No.: 29383

29383 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 30/05/2016

2016/05/30 : التاريخ

In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities

 التعليم والتهذيب التدريب الترفيه االنشطة الرياضية: من اجل
والثقافية

In the name of: M&S INVESTMENT TURESIM
COMPANY

 شركة ام اند اس لالستثمار السياحي: بأسم

Address: HEBRON

0599365043  الخليل راس الجورة: العنوان

Address for Services:

 الخليل: عنوان التبليغ

)393(

Trade Mark No.: 29384
In Class: 32
Date: 30/05/2016
In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

29384 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/05/30 : التاريخ
 مشروبات غير كحولية،  مشروبات الطاقة،  المشروبات: من اجل
. شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Al Nasra

العنوان  :الناصرة

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()394

Trade Mark No.: 29385

العالمة التجارية رقم 29385 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المشروبات  ،مشروبات الطاقة  ،مشروبات غير كحولية

In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

بأسم  :شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد.

Address: Al Nasra

العنوان  :الناصرة
عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري
 -ط3

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()395

العالمة التجارية رقم 29386 :

Trade Mark No.: 29386

العـدد السابع عشر
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In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المشروبات  ،مشروبات الطاقة  ،مشروبات غير كحولية

In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

بأسم  :شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد.

Address: Al Nasra

العنوان  :الناصرة

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

()396

Trade Mark No.: 29387

العالمة التجارية رقم 29387 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المشروبات  ،مشروبات الطاقة  ،مشروبات غير كحولية

In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

بأسم  :شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد.

Address: Al Nasra

العنوان  :الناصرة
عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

()397

Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29388

العالمة التجارية رقم 29388 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المشروبات  ،مشروبات الطاقة  ،مشروبات غير كحولية

In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

بأسم  :شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد.

Address: Al Nasra

العنوان  :الناصرة

Address for Services:

عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

()398

العالمة التجارية رقم 29389 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :المشروبات  ،مشروبات الطاقة  ،مشروبات غير كحولية
بأسم  :شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد.
العنوان  :الناصرة
عنوان التبليغ  :المحامي فاروق طباخي  -رام الله برج رام الله التجاري  -ط3

Trade Mark No.: 29389
In Class: 32
Date: 30/05/2016
In Respect of: Beverages, Energy drinks, Beverages
Non-Alcoholic.
In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD
Address: Al Nasra
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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()399

Trade Mark No.: 29390

العالمة التجارية رقم 29390 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 30/05/2016

التاريخ 2016/05/30 :

In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات -االيواء المؤقت.

In the name of: M&S INVESTMENT TURESIM
COMPANY

بأسم  :شركة ام اند اس لالستثمار السياحي

Address: HEBRON

العنوان  :الخليل راس الجورة 0599365043

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()400

العالمة التجارية رقم 29391 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :التعليم والتهذيب تدريب ترفيه االنشطة الرياضية
والثقافية

Trade Mark No.: 29391
In Class: 41
Date: 30/05/2016
;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities

العـدد السابع عشر
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بأسم  :شركة ام اند اس لالستثمار السياحي

In the name of: M&S INVESTMENT TURESIM
COMPANY
Address: HEBRON

العنوان  :الخليل راس الجورة 0599365043

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()401

العالمة التجارية رقم 29392 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/05/30 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات -االيواء المؤقت.
بأسم  :شركة ام اند اس لالستثمار السياحي
العنوان  :الخليل راس الجورة 0599365043
عنوان التبليغ  :الخليل

Trade Mark No.: 29392
In Class: 43
Date: 30/05/2016
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.
In the name of: M&S INVESTMENT TURESIM
COMPANY
Address: HEBRON
Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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العـدد السابع عشر

)402(

Trade Mark No.: 29395

29395 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 30/05/2016
In
Respect
of:
,management,business
functions, marketing

2016/05/30 : التاريخ
advertising,
administration

business
, office

 وتفعيل النشاط،  خدمات الدعاية واالعالن وتوجيه االعمال: من اجل
 التسويق، المكتبي

In the name of: sharekat holy land organics

 شركة هولي الند أورجانكس: بأسم

Address: jenin- share`e nablus

0569402840 :  شارع نابلس جوال-  جنين: العنوان

Address for Services: jenin- share`e nablus

0569402840 :  شارع نابلس جوال-  جنين: عنوان التبليغ

)403(

Trade Mark No.: 29397
In Class: 4
Date: 30/05/2016
In Respect of: Coal, Coal briquettes, coal dust, coal
naphtha, coke, charcoal, hookah coal

29397 : العالمة التجارية رقم
4 : في الصنف
2016/05/30 : التاريخ
, فحم الكوك, نفثا الفحم, تراب الفحم, قوالب فحم, الفحم: من اجل
 فحم االرجيلة,)فحم (وقود
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In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmar

العـدد السابع عشر

 شركة عيدكو للتجارة واالستثمار: بأسم

Address: Ein Khair Edden Street, Ein Sarah,
Hebron, The West Bank, Palestine

, الضفة الغربية, الخليل, عين سارة, شارع عين خير الدين: العنوان
فلسطين

Address for Services: jenin- share`e nablus

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

)404(

Trade Mark No.: 29398

29398 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 30/05/2016

2016/05/30 : التاريخ

In Respect of: Scientific, nautical

 معدات الهاتف الخلوي: من اجل

In the name of: REZQ AZEZ NAEYF ZAED

 رزق عزيز نايف زيد: بأسم

Address: NABLUS - MAFRAQ AL GHAWY JAWWAL : 0569100900

0569100900  جوال-  مفرق الغاوي-  نابلس: العنوان

Address for Services: NABLUS - MAFRAQ AL
GHAWY - JAWWAL : 0569100900

0569100900  جوال-  مفرق الغاوي-  نابلس: عنوان التبليغ

)405(

Trade Mark No.: 29399
In Class: 43
Date: 01/06/2016
In Respect of: food and beverages services for
pilgrim’s and temporary sleep for tourists

29399 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
 خدمات النوم الوؤقت للحجاج والسياح و الغذاء والمشروبات: من اجل

317

2017/1/26

In the name of: sharikat white diamond services
hotels

العـدد السابع عشر

 شركة وايت دايموند لخدمات الفنادق: بأسم

Address: Bethlehem Palestine

 بيت لحم: العنوان

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)406(

Trade Mark No.: 29400

29400 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 01/06/2016

2016/06/01 : التاريخ

In Respect of: food and beverages services for
pilgrim’s and temporary sleep for tourists

 الغذاء والمشروبات،  خدمات النوم المؤقت للحجاج و السياح: من اجل

In the name of: sharikat white diamond services
hotels
Address: Bethlehem Palestine

 شركة وايت دايموند لخدمات الفنادق: بأسم
 بيت لحم: العنوان

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)407(

Trade Mark No.: 29403
In Class: 5
Date: 01/06/2016
In Respect of: Cytostatic and anti-cancer drugs.
In the name of: STADA Arzneimittel AG

29403 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
. عقاقير قاتلة للخاليا ومضادة للسرطان: من اجل
 ستادا أرتزنيميتل اي جي: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel,
Germany

العنوان  :ستاداستر 61118 ،18-2 .باد فيلبل ،المانيا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()408

Trade Mark No.: 29404

العالمة التجارية رقم 29404 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 01/06/2016

التاريخ 2016/06/01 :

In Respect of: Cytostatic and anti-cancer drugs.

من اجل  :عقاقير قاتلة للخاليا ومضادة للسرطان.

In the name of: STADA Arzneimittel AG

بأسم  :ستادا أرتزنيميتل اي جي

Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel,
Germany

العنوان  :ستاداستر 61118 ،18-2 .باد فيلبل ،المانيا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()409

العالمة التجارية رقم 29405 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/06/01 :
من اجل  :عقاقير قاتلة للخاليا ومضادة للسرطان.
بأسم  :ستادا أرتزنيميتل اي جي
العنوان  :ستاداستر 61118 ،18-2 .باد فيلبل ،المانيا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

Trade Mark No.: 29405
In Class: 5
Date: 01/06/2016
In Respect of: Cytostatic and anti-cancer drugs.
In the name of: STADA Arzneimittel AG
Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel,
Germany
Address for Services:
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العـدد السابع عشر

)410(

Trade Mark No.: 29406

29406 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 01/06/2016

2016/06/01 : التاريخ

In Respect of: Cytostatic and anti-cancer drugs.

. عقاقير قاتلة للخاليا ومضادة للسرطان: من اجل

In the name of: STADA Arzneimittel AG

 ستادا أرتزنيميتل اي جي: بأسم

Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel, Germany
Address for Services:

 المانيا، باد فيلبل61118 ،18-2 . ستاداستر: العنوان
رام الله,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ

)411(

Trade Mark No.: 29407
In Class: 11
Date: 01/06/2016
In Respect of: Barbecues, blanket electric not for medical
use, bread toasters, coffee machines, c ooking utensils
electric, deep fryer electric, hand drying apparatus for
washrooms, heating apparatus electric, electric kettle,
kilns, kitchen ranges(ovens), electric p ressure cookers,
hoods (extractor) for kitchen, laundry dryers elctric,
fans (electric for personal use), water dispenser, oil filled
radiators, cooffe maker, kerosene heater, c ooker hoods,
hair dryer, gas cooker, electric cooker, refrigerators,
steam lron, fan, lighting system, air condition, air cooler,
electric heater, gas heater, microwaves oven (cooking
apparatus), oven, dish washer, deep fryer, kettle, dryer. 

29407 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية، شوايات: من اجل
 مقالي، أواني طهي كهربائية، ماكنات صنع القهوة،محمصات خبز
 أجهزة، أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل،عميقة كهربائية
، مواقد(أفران) للمطبخ، أفران، غاليات كهربائية،تسخين كهربائية
 مجففات، أغطية شفط للمطابخ،طناجر ضغط تعمل بالكهرباء
، مبرد ماء، مراوح كهربائيةلالستخدام الشخصي،كهربائية للغسيل
، سشوارات، شفاطات هواء، مدافئ كاز، محضر قهوة،رديتر كهرباء
 أجهزة، مراوح، مكاوي، ثالجات، طباخات كهربائية،طباخات غاز
 افران، مدافئ غاز، مدافئ كهربائية، مبرد هواء، مكيف هواء،انارة
. نشافات، غاليات، قاليات كهربائية، جاليات، افران،مايكرويفات
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In the name of: sharekat naseem aldada wa shurkahe 
Address: amman 11169, jordan 

العـدد السابع عشر

 شركة نسيم الدادا وشركاه: بأسم
961645 ب. المملكة االردنية الهاشمية ص11196-  عمان: العنوان

Address for Services:

 عمارة الرموني-  شارع الزهراء/  رام الله: عنوان التبليغ

)412(

Trade Mark No.: 29408
In Class: 7
Date: 01/06/2016
In Respect of: Blender electric for house hold purpose,
can openers, vacuum cleaners, carpet shampooing,
vacuum cleaner bages, cleaning m
achine,ironing
machines, crushers, sewing machines, coffee grinder,
electric knifes, dish washers, citrus juicer,wrapping

machines, food 
processor, meat grinder, washing
machines, vacuum cleaner hoses. 

In the name of: sharekat naseem aldada wa shurkahe 
Address: amman 11169, jordan 
Address for Services:

29408 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
،مكتنس كهربائية، فتحات كهربائية للعلب، خالطات: من اجل
 أكياس المكانس،االت واجهزة كهربائية لغسيل السجادبالشامبو
، ماكينات خياطة، مطاحن كهربائية منزلية، االت كي،الكهربائية
، عصارات، غساالت صحون، سكين كهربائي،مطحنة قهوة
 غساالت، مفارم لحمة، محضرات الطعام،االت تغليف باللف
Blender electric for . خراطيم المكانس الكهربائية،صحون
house hold purpose, can openers, vacuum cleaners,
carpet shampooing, vacuum cleaner bages, cleaning
m
 achine,ironing machines, crushers, sewing machines,
coffee grinder, electric knifes, dish washers, citrus
juicer,wrapping machines, food processor, meat
grinder, washing machines, vacuum cleaner hoses. 
 شركة نسيم الدادا وشركاه: بأسم
961645 ب. المملكة االردنية الهاشمية ص11196-  عمان: العنوان
 عمارة الرموني-  شارع الزهراء/  رام الله: عنوان التبليغ
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)413(

Trade Mark No.: 29409
In Class: 9
Date: 01/06/2016
In Respect of: Electrical and electronic communications
and telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; Routers, electrical and electronic apparatus
and instruments all for processing, logging, storing,
transmission, retrieval or reception of data; apparatus
and instruments for recording, transmission, amplifying
reproduction of sound, images, information or encoded
data; cameras; photographic apparatus, instruments and
equipment; image processing apparatus, instruments
and equipment; television and radio apparatus and
instruments; telecommunication, radio and television
broadcasting transmitters and receivers; apparatus
for access to broadcast or transmitted programmers;
holograms; computers; peripheral equipment for
computers;
programmed-data-carrying
electronic
circuits; computer programs; computer software; discs,
tapes and wires all being magnetic data carriers; blank
and pre-recorded magnetic cards; data cards; memory
cards; smart cards; cards containing microprocessors;
integrated circuit cards; electronic identification cards;
telephone cards; telephone credit cards; credit cards;
debit cards; cards for electronic games designed for
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital and
optical data carriers; magnetic, digital and optical data
recording and storage media (blank and pre-recorded);
computer software supplied from the Internet; electronic
publications (downloadable) provided on-line from
computer databases or the Internet; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to
enable connection to database, local area networks and the
Internet; computer software to enable teleconferencing,
videoconferencing and videophone services; computer
software to enable searching and retrieval of data;
computer software for accessing databases,

29409 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
 األجهزة واألدوات الكهربائية وأجهزة وأدوات اإلتصاالت: من اجل
اإللكترونية وأجهزة وأدوات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ أجهزة
 األجهزة واألدوات،وأدوات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ راوترات
، التخزين، التسجيل،األلكترونية والكهربائية المعدة للتجهيز
، استرجاع أو إستقبال البيانات؛ أجهزة وأدوات التسجيل،البث
 المعلومات أو البيانات، الصور، تضخيم أو تقليص الصوت،البث
 واألدوات والمعدات؛، واألجهزة الفوتوغرافية،المشفرة؛ الكاميرات
 أجهزة وأدوات؛ أجهزة وأدوات الراديو والتلفاز؛،أجهزة معالجة الصور
مراسالت البث واإلستقبال لإلذاعة والتلفاز واإلتصاالت؛ أجهزة
للحصول على البث أو البرامج المنقولة؛ الهولوجرامز؛ كومبيوترات؛
كماليات أجهزة الكومبيوتر؛ الدوائر اإللكترونية الحاملة للبيانات
المبرمجة؛ برامج الكومبيوتر؛ برمجيات الكومبيوتر؛ األقراص المدمجة
و االشرطة واالسالك الحاملة للبيانات الممغنطة ؛البطاقات الممغنطة
الخالية والمسجلة مسبقا؛ بطاقات البيانات؛ بطاقات الذاكرة؛
البطاقات الذكية؛ البطاقات التي تحتوي على المعالجات متناهية
الصغر؛ بطاقات الدوائر المتكاملة؛ بطاقات الهوية االلكترونية؛
بطاقات الهاتف؛ بطاقات االئتمان الهاتفية؛ بطاقات االئتمان؛
بطاقات الدين؛ بطاقات لاللعاب االلكترونية المصممة لالستعمال
مع الهواتف؛ السي دي روم؛ حامالت البيانات الممغنطة والرقمية
وااللياف البصرية؛ وسائط التخزين وتسجيل البيانات الممغنطة
الرقمية والبصرية (خالية و محملة مسبقا)؛ برمجيات الكومبيوتر؛
المزودة من االنترنت؛ المنشورات؛المنشورات االلكترونية (القابلة
للتنزيل) المزودة من قواعد بيانات الكومبيوتر المتوافرة على الخط
او من االنترنت؛ برمجيات الكومبيوتر واجهزة االتصاالت (تتضمن
 شبكات االتصال،اجهزة المودم) للتمكن باالتصال بقواعد البيانات
المحلية واالنترنت؛ برمجيات الكومبيوتر التي تمكن من اجراء
 خدمات عقد المؤتمرات عن طريق،المحادثات المغلقة والمؤتمرات
الفيديو والهواتف المرئية؛
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telecommunications services, computer networks and
electronic bulletin boards; computer games software;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet; digital music (downloadable)
provided from MP3 Internet websites; devices for
playing music received from the Internet; MP3 players;
photographs, pictures, graphics, sound bytes, films,
videos and audio-visual programmes (downloadable)
provided on-line or from computer databases or the
Internet or Internet websites; remote monitoring
apparatus and instruments; computer software for use in
remote monitoring; satellite transmitters and receivers;
telecommunications and broadcasting satellites; radio
telephone beacons and telephone masts; electric wires
and cables; optical cables; resistance wires; electrodes;
telecommunications systems and installations; terminals
for telephone networks; telephone switchboards;
telecommunications signal input, storage, conversation
and processing apparatus; telephone equipment;
equipment for fixed, transportable, mobile, hands-free
or voice-activated telephones; multimedia terminals;
interactive terminals for displaying and ordering goods
and services; paging, radio paging and radio-telephone
apparatus and instruments; telephones, mobile telephones
and telephone handsets; facsimile machines; personal
digital assistants (PDAs); electronic notepads; electronic
notebooks; electronic tablets; electronic handheld units
for the wireless receipt, storage and/or transmission of
data and messages; mobile electronic devices that enable
the user to keep track of or manage personal information;
accessories for telephones and telephone handsets;
adapters for use with telephones; battery chargers for use
with telephones; desk or car mounted units incorporating
a loudspeaker to allow a telephone handset to be used
hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and
cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators; display
screens; electronic global positioning systems; electronic
navigational, tracking and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and
instruments; electrical control, testing (other than in-vivo
testing), signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; optical and electro-optical
apparatus and instruments; video films; audio-visual
apparatus and equipment; electronic games equipment
and apparatus;

2017/1/26

العـدد السابع عشر

برمجيات الكومبيوتر التي تمكن من بحث واسترجاع البينات؛
،برمجيات الكومبيوتر التي تمكن من الدخول الى قواعد البيانات
 شبكات الكومبيوتر ولوحات،خدمات اإلتصال السلكي والالسلكي
 برمجيات العاب الكومبيوتر؛ الموسيقى الرقمية،االعالنات االلكترونية
(القابلة للتنزيل) المزودة من قاعدة بيانات الكومبيوتر او من االنترنت؛
الموسيقى الرقمية (القابلة للتنزيل) المزودة من موقع انترنت ام بي
ثري؛ اجهزة لتشغيل الموسيقى المستلمة من االنترنت؛ مشغل ام
، الترددات الصوتية، الرسومات، الصور الفوتوغرافية،بي ثري؛ الصور
) الفيديوهات والبرامج الصوتية والمرئية (القابلة للتنزيل،االفالم
المزودة على الخط او من قواعد بيانات الكومبيوتر او من االنترنت او من
مواقع االنترنت؛ ادوات واجهزة الرصد عن بعد؛ برمجيات الكومبيوتر
لالستعمال في المراقبة عن بعد؛ اجهزة االرسال واالستقبال
الفضائية؛ االقمار الصناعية الخاصة بالبث و االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ منارات الهاتف ومنارات الراديو واعمدة الهاتف؛ اسالك
وكوابل الكترونية؛ الكابالت البصرية؛ االسالك المقاومة؛ االقطاب؛
نظم ومنشئات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ محطات لشبكات
الهاتف؛ المقاسم الهاتفية؛ اجهزة ادخال اشارات االتصاالت السلكية
 اجهزة المحادثات واجهزة التجهيز؛، اجهزة التخزين،والالسلكية
، منقولة، اجهزة الهواتف مثبتة،اجهزة الهاتف؛ المعدات الثابتة
أجهزة الهاتف المفعلة دون إستخدام اليدين أو األجهزة المفعلة
عن طريق الصوت؛ محطات متعددة الوسائط؛ محطات تفاعلية لعرض
 البيجر عن طريق الراديو،وطلب السلع والخدمات؛ اجهزة وادوات البيجر
 تلفون؛ الهواتف النقالة وأجهزة الهاتف وآالت الفاكس ؛-و الراديو
)المساعدات الرقمية الشخصية (أجهزة المساعد الرقمي الشخصي
؛ المفكرات االلكترونية ؛ دفاتر المالحظات االلكترونية ؛ أقراص
 وتلقي، والوحدات االلكترونية المحمولة للتخزين الالسلكي، إلكترونية
 أو نقل البيانات والرسائل واألجهزة اإللكترونية المحمولة التي/ و
 والهواتف، تتيح للمستخدم لتعقب أو إدارة المعلومات الشخصية
والملحقات ألجهزة الهاتف ؛ محوالت لالستخدام مع الهواتف ؛ شحن
البطاريات لالستخدام مع الهواتف؛ اجهزة تحتوي على مكبر صوت
مركبة في السيارة أو على المكتب تمكن من إستعمال جهاز الهاتف
بدون إستعمال اليدين؛ حامالت أجهزة الهاتف داخل السيارة؛ حقائب
وحامالت كييفت خصيصا لعقد أو حمل الهواتف المحمولة وأجهزة
الهاتف وملحقاتها؛ منظمي الشخصية المحوسبة؛ الهوائيات؛
البطاريات؛ المعالجات المتناهية الصغر؛ لوحات مفاتيح؛ أجهزة
المودم؛ اآلالت الحاسبة؛ شاشات عرض؛ النظم اإللكترونية العالمية
 أجهزة وأدوات تتبع وتحديد،لتحديد المواقع؛ المالحية اإللكترونية
المواقع؛ أجهزة وأدوات الرصد(ماعدا داخل األجسام الحية)؛

العـدد السابع عشر
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أجهزة وأدوات الراديو؛ التحكم الكهربائي ،التجارب ( ماعدا على
الكائنات الحية) ،التأشير ،أجهزة وأدوات التحقق ( اإلشراف) و التعليم؛
أجهزة وأدوات بصرية وأدوات بصرية كهربائية؛ أفالم الفيديو؛ أجهزة
وأدوات صوتية ومرئية؛ أجهزة وأدوات االلعاب اإللكترونية؛ كماليات
كهربائية وإلكترونية مصممة ومكيفة لإلستعمال مع الكمبيوتر،
أجهزة وادوات األلعاب اإللكترونية وأجهزة صوتية و مرئية؛ قطع غيار
وتجهيزات لكل البضائع المذكورة اعاله.

electrical and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with computers,
audio-visual apparatus and electronic games equipment
and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

بأسم  :شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي.

In the name of: . Sharikat HadaraLel- Estethmar Alteknology

العنوان  :البيرة ،شارع القدس ،عمارة الفؤاد.

Address: .Al-Bireh, Jerusalem street, Al- Fouad Building
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة  -حي الشرفة

()414

العالمة التجارية رقم 29410 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2016/06/01 :
من اجل  :خدمات الترفيه; توفير الكومبيوتر ،قواعد بيانات الكترونية
وعلى اإلنترنت لإلستخدام التعليمي ،الترفيهي والتسلية في
مجال الترفيه وفي مجاالت مصالح مجموعات الثانوية ،الجامعية،
اإلجتماعية والمجتمعية; خدمات مشاركة الصور والفيديو;خدمات
النشر اإللكتروني لآلخرين;خدمات الترفيه ،على وجه الخصوص
تسهيل خدمات اللعب التفاعلية والمتعددة الالعبين والالعب
الفردي أللعاب يتم لعبها عبر الكومبيوتر أو شبكات التواصل;توفير
معلومات حول ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وألعاب الفيديو عبر
الحاسوب وشبكات التواصل; تنظيم واجراء المسابقات وتسهيل
فعاليات لالعبي الفيديو والعبي العاب الكومبيوتر; توفير مصادر
على اإلنترنت لمطوري البرمجيات; برامج مكافآت تنافسية
وتحفيزية مصممة لتقدير،مكافآة وتشجيع األفراد والجماعات
والمشاركة في تطوير النفس ،تحقيق الذات،اإلحسان ،انساني،
تطوعي ،وخدمة العامة والمجتمع ونشاطات انسانية ومشاركة منتج
العمل اإلبداعي; تنظيم وتمويل برامج مكافآت تنافسية وتحفيزية
لمطوري البرمجيات; منشورات للمواد التعليمية،

Trade Mark No.: 29410
In Class: 41
Date: 01/06/2016
In Respect of: Entertainment services; Providing
computer, electronic and online databases for
educational, recreational and amusement use in the
field of entertainment and in the fields of secondary,
;collegiate, social and community interest groups
Photosharing and video sharing services; Electronic
publishing services for others; Entertainment services,
in particular facilitating interactive and multiplayer
and single player game services for games played via
computer or communication networks; Providing
information about online computer games and video
;games via computer or communication networks
Arranging and conducting competitions and facilitating
;events for video gamers and computer game players
;Providing online resources for software developers
Contest and incentive award programs designed to
recognize, reward and encourage individuals and groups
which engage in self-improvement, self-fulfillment,
charitable, philanthropic, volunteer, public and
community service amd humanitarian

324

2017/1/26

activities and sharing of creative work product;
Organizing and sponsoring contest and incentive
award programs for software developers; Publication
of educational materials, in particular, publishing
of books, journals, newsletters and electronic
publications; Educational services, in particular,
organizing and conducting conferences, courses,
seminars, and online training in the fields of
advertising, marketing, social networking, the
Internet, and social media, and distribution of
course material in connection therewith; On-line
journals, in particular, weblogs (blogs) featuring
user-defined content; Entertainment services, in
particular, providing virtual reality games, interactive
entertainment and virtual reality content; Providing
a computer game for use network-wide by network
users; Providing online augmented reality games;
Entertainment services, in particular, providing
online video games; Organizing exhibitions in the
field of interactive entertainment, virtual reality,
consumer electronics and video game entertainment
industries for cultural or educational purposes;
arranging and conducting educational conferences;
organizing exhibitions and events in the field of
software development for educational purposes;
Educational services, namely, organizing and
conducting conferences and seminars in the fields of
artificial intelligence and the internet of things.

العـدد السابع عشر

 ومنشورات، الصحف، المجالت، نشر الكتب،على وجه الخصوص
 تنظيم وعقد، على وجه الخصوص،الكترونية; خدمات تعليمية
 وتدريب على اإلنترنت في مجاالت، حلقات دراسية، دورات،مؤتمرات
 وسائل التواصل، اإلنترنت، التواصل اإلجتماعي، التسويق،اإلعالن
، وتوزيع المادة التدريسية من خالل; مجالت اإلنترنت،اإلجتماعي
 المدونات (المدونات) استعراض محتويات،على وجه الخصوص
 توفير العاب، على وجه الخصوص،المستخدم; خدمات الترفيه
; الترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع اإلفتراضي،الواقع اإلفتراضي
توفير لعبة الكومبيتور إلستخدامها على جميع أنحاء الشبكة من
قبل مستخدمي الشبكة; توفير ألعاب الواقع اإلفتراضي المعزز على
 توفير ألعاب فيديو، على وجه الخصوص،اإلنترنت; خدمات الترفيه
 الواقع،على اإلنترنت; تنظيم المعارض في ميدان الترفيه التفاعلي
 المستهلك اإللكتروني وصناعة ألعاب فيديو ترفيهية،اإلفتراضي
ألغراض ثقافية وتعليمية; تنظيم وعقد مؤتمرات تعليمية; تنظيم
;معارض وفعاليات في ميدان تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية
 تنظيم وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية في، أي،خدمات تعليمية
.مجاالت الذكاء الصناعي وانترنت األشياء

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
United States of America.

 الواليات،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)415(

Trade Mark No.: 29411
In Class: 38
Date: 01/06/2016

29411 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
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In Respect of: Photo sharing and video sharing services,
in particular, electronic transmission of digital photo files,
videos and audio visual content among internet users;
Telecommunications; Providing access to computer,
electronic and online databases; Telecommunications
services, in particular, electronic transmission of
electronic media, data, messages, graphics, images,
audio, video and information; Providing online forums
for communication on topics of general interest;
Providing online communications links which transfer
mobile device and Internet users to other local and
global online locations; Facilitating access to third
party websites or to other electronic third party content
via a universal login; Providing online chat rooms,
email and instant messaging services, and electronic
bulletin boards; Audio, text and video broadcasting
services over computer or other communication
networks, in particular, uploading, posting, displaying,
modifying, tagging, and electronically transmitting
data, information, audio and video; voice over internet
protocol (VOIP) services; Telephony communication
services; providing access to computer databases in
the fields of social networking, social introduction and
dating.

العـدد السابع عشر

 على وجه، خدمات مشاركة الصور ومشاركة الفيديو: من اجل
 أشرطة، اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية،الخصوص
;الفيديو والمحتوى السمعي والبصري بين مستخدمي اإلنترنت
 قواعد البيانات اإللكترونية،اإلتصاالت; توفير الوصول إلى الحاسوب
 البث، على وجه الخصوص، خدمات اإلتصاالت،وعبر اإلنترنت
، صور، رسومات، رسائل، بيانات،اإللكتروني للوسائط اإللكترونية
 فيديو ومعلومات; توفير منتديات على االنترنت للتواصل،سمعي
حول الموضوعات ذات المصلحة العامة; توفير روابط لتواصل
اإلنترنت والتي تحول األجهزة المحمولة ومستخدمي اإلنترنت
إلى أماكن محلية وعالمية على اإلنترنت; توفير روابط اتصاالت عبر
اإلنترنت لنقل الجهاز المحمول ومستخدمي اإلنترنت إلى أماكن
محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت; تسهيل الوصول للمواقع
اإللكترونية الخاصة بالغير أو محتوى الطرف الثالث اإللكتروني عبر
 خدمات،تسجيل دخول عالمي;توفير غرف دردشة على اإلنترنت
; ولوحات نشرات الكترونية،البريد اإللكتروني والرسائل الفورية
 وخدمات البث التلفزيوني على الحاسوب أو، فيديو، نصي،سمعي
، عرض، نشر، رفع، على وجه الخصوص،أية شبكات تواصل أخرى
 السمعي، المعلومات، ونقل البيانات الكترونيا، وسم،تعديل
); خدماتVOIP( والفيديو; خدمات الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
التواصل عبر التلفونات; توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب
. التعارف اإلجتماعي والمواعدة،في مجاالت التواصل اإلجتماعي

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
United States of America.

 الواليات،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)416(

Trade Mark No.: 29412
In Class: 36
Date: 01/06/2016

29412 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
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In Respect of: Financial transaction processing
services, in particular, clearing and reconciling
financial transactions via computer and communication
networks; Electronic processing and transmission of bill
payment data for users of computer and communication
networks; Electronic funds transfer services; Bill
payment services; Financial exchange services, in
particular, providing a virtual currency for user by
members of an online community via computer and
communication networks.

العـدد السابع عشر

، على وجه الخصوص، خدمات معالجة للصفقات المالية: من اجل
عمليات التقاص وتوفيق الصفقات المالية عبر الحاسوب وشبكات
اإلتصاالت; المعالجة اإللكترونية ونقل بيانات دفع فواتير
لمستخدمي الحاسوب وشبكات اإلتصاالت; خدمات تحويل المال
 على وجه،الكترونيا; خدمات دفع الفواتير; خدمات التبادل المالي
 توفير عملة افتراضية إلستخدامها من قبل أعضاء،الخصوص
.مجتمع اإلنترنت عبر الحاسوب وشبكات اإلتصاالت

In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
United States of America.

 الواليات،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)417(

Trade Mark No.: 29413
In Class: 9
Date: 01/06/2016
In Respect of: Computer hardware; Computer
software for social networking; Computer software
development tools; Computer software for use
as an application programming interface (API);
Application programming interface (API) for use
in building software applications; Application
programming interface (API) forcomputer
software which facilitates online services for
social networking and for data retrieval, upload,
download, access and management; Computer
software for creating, managing, and interacting
with an online community; Computer software for
organizing events; Computer software for creating,
editing, uploading, downloading, accessing,
viewing, posting, dispalying, tagging, blogging,
streaming, linking, annotating, indicating sentiment
about, commenting on, embedding, transmitting,

29413 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/06/01 : التاريخ
; أجهزة الحاسوب; برامج الحاسوب للتواصل اإلجتماعي: من اجل
أدوات تطوير برمجيات الحاسوب;برامج الحاسوب إلستخدامها
 اجهزة بينية لبرامجAPI; كأجهزة بينيةلمبرمج التطبييقات
) إلستخدامه في تطبيقات بناء البرامج;اجهزة بينيةAPI( التطبيقات
) لبرامج الحاسوب والتي تسهل خدماتAPI( لمبرمج التطبيقات
اإلنترنت للتواصل اإلجتماعي واسترجاع وتحميل وتنزيل والوصول
 والتفاعل مع، وادارة،إلى واإلدارة البينات; برامج الحاسوب إلنشاء
 برامج الحاسوب لتنظيم الفعاليات; برامج،المجتمع اإللكتروني
، نشر، مشاهدة، الوصول، تنزيل، تحميل، تحرير،الحاسوب إلنشاء
، تعبير عن المشاعر، تعليق، ربط، انسياب، تدوين، وسم،عرض
 والمشاركة أو توفير وسائل اعالم الكترونية، نقل، دمج،التعليق على
;أو معلومات عبر وسائل شبكات اإلتصاالت والحاسوب بأي شكل آخر
 المحتوى السمعي،برامج الحاسوب لتعديل وتمكين نقل الصور
;والبصري ومحتوى الفيديو
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and sharing or otherwise proividng electronic media
or information via computer and communication
networks;Computer software for modifying and
enabling transmission of images, audio visual and
video content; Computer software for the collection,
managing,
editing,
organizing,
modifying,
transmission, sharing, and storage of data and
information; Dowloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
buisness transactions via a global computer and
communication networks; Software for sending
electronic message alerts, notifications and
reminders; Software for transmitting orders; Software
for sending and receiving electronic messages;
Computer search engine software; Magenetically
encoded gift cards; Computer software for use in
creating, managing, measuring, and disseminating
advertising of others; Ad server, inparticular, a
computer server for storing advertisements and
delivering advertisemnts to websites; Virtual reality
game software; Virtual reality game computer
hardware; Computer peripheral devices; Virtual
reality software for use in enabling computers, video
game consoles, handheld video game consoles, tablet
computers, mobile devices, and mobile telephones
to provide virtual reality experiences; Electronic
game software for wireless devices; Electronic game
software for handheld electronic devices; Video and
computer game programs; Wearable peripherals for
computers, tablet computers, mobile devices and
mobile telephones; Virtual reality software; Video
game software; Interactive mutlimedia computer
game programs; Downloadable electronic game
programs; Computer game software; Headsets
for use with computers; Laser equipment for nonmedical purposes; Wearable computer peripherals;
Peripherals; Computer software for remote
communication; Augmented reality software for
use in mobile devices for integrating electronic data
with real world environments for the purposes of
entertainment, education, gaming, communicating,
and social networking; Downloadable software in
the natureof a mobile application for accessing and
viewing text, images and electronic data relating to
conferences in the field of software development;
Computer software to enable development,
assessment, testing,

2017/1/26

العـدد السابع عشر

، ونقل، وتعديل، وتنظيم، وتحرير، وادارة، برامج الحاسوب لجمع
 وتخزين البيانات والمعلومات; برامج حاسوب للتجارة،ومشاركة
اإللكترونية قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين لتنفيذ صفقات
تجارية الكترونية عبر شبكات الحاسوب واإلتصاالت العالمية;برامج
 تذكيرات; برامج لنقل، اشعارات،إلرسال رسائل تحذير الكترونية
األوامر; برامج إلرسال واستقبال رسائل الكترونية;برامج حاسوب
لمحرك البجث; بطاقات هدايا مشفرة مغناطسيا; برامج حاسوب
 ونشر إعالنات اآلخرين;خادم، قياس، ادارة،إلستخدامها في انشاء
 الحاسوب الخادم لتخزين اإلعالنات،وبشكل خاص،شبكة االعالنات
;وتوصيل اإلعالنات للمواقع اإللكترونية;برامج ألعاب الواقع اإلفتراضي
; أجهزة الحاسوب الثانوية،أجهزةالحاسوب أللعاب الواقع اإلفتراضي
برامج الواقع اإلفتراضي إلستخدامها في تجهيز الحواسيب وأجهزة
 واجهزة، وحواسيب لوحية،العاب الفيديو واألجهزة المحمولة يدويًا
 وهواتف محمولة لتوفير مغامرات وتجارب الواقع،خلوية محمولة
اإلفتراضي;برامج األلعاب اإللكترونية لألجهزة الالسلكية;برامحج العاب
الكترونية لألجهزة اإللكترونية المحمولة يدويا; برامج العاب الفيديو
والكومبيوتر; أجهزة ثانوية يمكن ارتداؤها للحواسيب والحواسيب
 واالجهزةال محمولة والهواتف المحمولة;برامج الواقع،اللوحية
اإلفتراضي;برامج ألعاب الفيديو; برامج ألعاب الحاسوب التفاعلية
المتعددت الوسائط;برامج األلعاب االلكترونية القابلة للتحميل;برامج
ألعاب حاسوب;سماعات لإلستخدام مع الحاسوب;معدات
ليزر لإلستخدامات غير الطبية;أجهزة حاسوب ثانوية يمكن
ارتداؤها;أجهزة ثانوية;برامج حاسوب للتواصل عن بعد;برامج تعزيز
الواقع إلستخدامها في األجهزة المحمولة لدمج البيانات اإللكترونية
وال،التواصل،اللعب،التعليم،مع بيئات الواقع العالمي لغايات التسلية
شبكات اإلجتماعية;برامج قابلة للتحميل على شكل تطبيقات محمولة
 وبيانات الكترونية ذات عالقة، الصور،للوصول ومشاهدة النص
،بالمؤتمرات في مجال تطوير البرامج; برامج الحاسوب لتمكين التطوير
 وصيانة تطبيقات البرامج المحمولة ألجهزة، المعاينة،التقييم
الهواتف، الهواتف المحمولة، وباألخص،التواصل اإللكترونية النقالة
 الحواسيب المحمولة يدويًا والحواسيب اللوحية;برامج حاسوب،الذكية
،لتحويل اللغة المألوفة إلى أوامر آلية قابلة للتنفيذ; برامج حاسوب
; واجهة تفسيرية لتهسيل التفاعل بين البشر واآلالت،وباألخص
برامج حاسوب في ميدان الذكاء الصناعي; أدوات تطوير برامج حاسوب
،لتمكين تطبيقات البرامج المحمولة للوصول إلى خدمات خلفية
اإلشعارات المرسلة والمستقبلة تلقائيًا، تخزين البيانات،وباألخص
. وادارة المستخدم،دون إستعمال البرمجيات أو التطبيقات
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العـدد السابع عشر

and maintenance of mobile software applications
for portable electronic communication devices
namely, mobile phones, smartphones, handheld
computers and computer tablets; Computer software
for converting natural language into machineexecutable commands; Computer software, namley
and interpretive interface for facilitating interaction
between humans and machines; Computer software
in the field of artificial intelligence; Computer
software development tools to enable mobile software
applications to access backend services; namely data
storage, push notifications, and user management.
In the name of: .Facebook, Inc

. انك، فيس بوك: بأسم

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
United States of America.

 الواليات،94025  سي ايه، مينلو بارك، ويلو روود1601 : العنوان
.المتحدة األمريكية

Address for Services:

 حي الشرفة-  البيرة: عنوان التبليغ

)418(

Trade Mark No.: 29414
In Class: 30
Date: 02/06/2016
In Respect of: Cytostatic and anti-cancer drugs.

In the name of: Abdul Kader Al-Muhaidib & Sons
Address: P.O. Box 30, Dammam 31411, Kingdom
of Saudi Arabia
Address for Services:

29414 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/02 : التاريخ
 السكر, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
 الدقيق والمستحضرات المصنوعة من, التابيوكا والساجو,واألرز
 عسل النحل, الحلويات المثلجة, الخبز والفطائر والحلويات,الحبوب
 الخل, الخردل, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز,والعسل االسود
 الثلج, البهارات,)والصلصات (التوابل
 شركة عبدالقادر المهيدب واوالده: بأسم
 المملكة العربية السعودية31411  الدمام،30 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ
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العـدد السابع عشر

)419(

Trade Mark No.: 29415

29415 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

3 : في الصنف

Date: 02/06/2016

2016/06/02 : التاريخ

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

 مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى تستعمل في: من اجل
 جلي وكشط؛، صقل،غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تنظيف
) غسول (لوشن، مستحضرات تجميل، زيوت عطرية،صابون؛ عطور
للشعر؛ منظفات أسنان

In the name of: OUD MILANO

 شركة عود ميالنو: بأسم

Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)420(

Trade Mark No.: 29416
In Class: 18
Date: 02/06/2016

29416 : العالمة التجارية رقم
18 : في الصنف
2016/06/02 : التاريخ
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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

العـدد السابع عشر

 الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات: من اجل
المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى؛ جلود
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ الصناديق والحقائب السفرية؛
 أطقم الحيوانات والسروج،الشماسي والمظالت والعصي؛ السياط

In the name of: OUD MILANO

 شركة عود ميالنو: بأسم

Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)420(

Trade Mark No.: 29417
In Class: 25
Date: 02/06/2016
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: OUD MILANO
Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

29417 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2016/06/02 : التاريخ
 أغطية الرأس، لباس القدم، المالبس: من اجل
 شركة عود ميالنو: بأسم
 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ
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)421(

Trade Mark No.: 29418

29418 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 02/06/2016

2016/06/02 : التاريخ

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

 خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛: من اجل
الوظائف المكتبية

In the name of: OUD MILANO

 شركة عود ميالنو: بأسم

Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)422(

Trade Mark No.: 29419
In Class: 42
Date: 02/06/2016
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

29419 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/06/02 : التاريخ
 وخدمات البحث والتصميم، الخدمات العلمية والتقنية: من اجل
 خدمات تصميم، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية،المتعلقة بها
وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
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In the name of: OUD MILANO

العـدد السابع عشر
 شركة عود ميالنو: بأسم

Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)423(

Trade Mark No.: 29420

29420 : العالمة التجارية رقم

In Class: 44

44 : في الصنف

Date: 02/06/2016

2016/06/02 : التاريخ

In Respect of: Medical services; veterinary
services; hygienic and beauty care for human
beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services

 خدمات العناية، الخدمات البيطرية، الخدمات الطبية: من اجل
،الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات
خدمات الزراعة والبستنة والغابات

In the name of: OUD MILANO

 شركة عود ميالنو: بأسم

Address: Avenue des Champs-Elysees 34, 75008
Paris, France
Address for Services:

 فرنسا، باريس75008 ،34  أفينو ديه شانزلزيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)424(

Trade Mark No.: 29421

29421 : العالمة التجارية رقم
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42 : في الصنف

Date: 02/06/2016

2016/06/02 : التاريخ

In Respect of: Computer programming, Computer
software consultancy, Computer software design,
Computer software Maintenance, Conversion
of data or documents from physical to electronic
media, Data conversion of computer programs and
data [not physical conversion]

 تصميم، استشارات برامج الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر: من اجل
 تحويل البيانات او الوثائق، صيانة برامج الكمبيوتر،برامج الكمبيوتر
 تحويل بيانات برامج الكمبيوتر و،من اوساط مادية الى الكترونية
)معلوماته (تحويل غير مادي

In the name of: Sharekat Experts Lilholul
Almotakamelah Mosahama Khososiya

 شركة اكسبرتس للحلول المتكاملة مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Ramallah ALBalou Emaret` ALnijmeh 3
Altabeq Alhames

 الطابق الخامس3  رام الله البالوع عمارة النجمة: العنوان

Address for Services: Ramallah ALBalou Emaret`
ALnijmeh 3 Altabeq Alhames

 الطابق الخامس3  رام الله البالوع عمارة النجمة: عنوان التبليغ

)425(

Trade Mark No.: 29421
In Class: 42
Date: 02/06/2016
In Respect of: After-shave lotion , Almond soap ,
Antiperspirant soap , Bath salts, not for medical
purposes , Cakes of toilet soap , wax , Cosmetics
, Creams (Cosmetic) , Deodorant soap , Depilatory
preparations , Disinfectant soap , Dry shampoos ,
Essential oils , Floor wax , Incense , Jasmine oil ,
Jelly (Petroleum) for cosmetic purposes , Laundry
wax , Lemon (Essential oils of) , Make-up , Makeup powder , Massage gels other than for medical
purposes , Medicated soap , Moustache wax ,
Perfumery , Polishing wax , Shampoos , Shaving
soap , Skin care (Cosmetic preparations for) , Soap
, Soap (Cakes of) , Tailors’ wax ,

29421 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2016/06/02 : التاريخ
 صابون،  صابون اللوز،  غسول (لوشن ) لما بعد الحالقة: من اجل
 قطع من صابون،  أمالح استحمام ليست لغايات طبية، مضاد للعرق
 صابون،  كريمات تجميلية،  مستحضرات تجميل،  شمع، الزينة
،  صابون مطهر،  مستحضرات ازالة الشعر، الزالة الروائح الكريهة
 بخور،  شمع االرضيات،  زيوت عطرية، مستحضرات الشامبو الجاف
 زيوت،  شمع الغسيل،  فازلين ألغراض التجميل،  زيت الياسمين،
 جل للتدليك بخالف،  مساحيق مكياج،  مكياج، عطرية من الليمون
،  عطور،  شمع للشوارب،  صابون طبي، المستخدم لالغراض الطبية
 مستحضرات تجميل للعناية،  صابون حالقة،  شامبو، شمع صقل
 شمع الخياطين،  قطع من الصابون،  صابون، بالبشرة
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In the name of: Fatemah Mahmoud Moustafa Abu
Ghaloos

العـدد السابع عشر

 فاطمة محمود مصطفى ابو غلوس: بأسم

Address: Kofor Aqab Shar’e Alquds Qorb Madraset
Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 كفر عقب شارع القدس قرب مدرسة كفر عقب عمارة: العنوان
3 االشهب ط

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 كفر عقب شارع القدس قرب مدرسة كفر عقب عمارة: عنوان التبليغ
3 االشهب ط

)426(

Trade Mark No.: 29423

29423 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes,
e-cigarettes, cigarillos, smokers’ articles, ashtrays,
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers
and matches.

 السيجار، السجائر اإللكترونية، السجائر، السيجار، التبغ: من اجل
 والعات، علب السجائر، المنافض، مستلزمات المدخنين،الرفيع
. أوراق السجائر وأعواد الثقاب،السجائر

In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.

. كاريليا توباكو كومباني إنك: بأسم

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece

 اليونان، 241 00 ، كاالماتا، أثينون ستريت: العنوان

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)427(

Trade Mark No.: 29424

29424 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 34

العـدد السابع عشر

34 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes,
e-cigarettes, cigarillos, smokers’ articles, ashtrays,
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers
and matches.

 السيجار، السجائر اإللكترونية، السجائر، السيجار، التبغ: من اجل
 والعات، علب السجائر، المنافض، مستلزمات المدخنين،الرفيع
. أوراق السجائر وأعواد الثقاب،السجائر

In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.

. كاريليا توباكو كومباني إنك: بأسم

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece

 اليونان، 241 00 ، كاالماتا، أثينون ستريت: العنوان

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)428(

Trade Mark No.: 29425
In Class: 34
Date: 05/06/2016
In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes,
e-cigarettes, cigarillos, smokers’ articles, ashtrays,
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers
and matches.
In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.

29425 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2016/06/05 : التاريخ
 السيجار، السجائر اإللكترونية، السجائر، السيجار، التبغ: من اجل
 والعات، علب السجائر، المنافض، مستلزمات المدخنين،الرفيع
. أوراق السجائر وأعواد الثقاب،السجائر
. كاريليا توباكو كومباني إنك: بأسم

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece

 اليونان، 241 00 ، كاالماتا، أثينون ستريت: العنوان

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
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)429(

Trade Mark No.: 29426

29426 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes,
e-cigarettes, cigarillos, smokers’ articles, ashtrays,
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers
and matches.

 السيجار، السجائر اإللكترونية، السجائر، السيجار، التبغ: من اجل
 والعات، علب السجائر، المنافض، مستلزمات المدخنين،الرفيع
. أوراق السجائر وأعواد الثقاب،السجائر

In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.

. كاريليا توباكو كومباني إنك: بأسم

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece

 اليونان، 241 00 ، كاالماتا، أثينون ستريت: العنوان

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)430(

Trade Mark No.: 29427
In Class: 34
Date: 05/06/2016
In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes,
e-cigarettes, cigarillos, smokers’ articles, ashtrays,
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers
and matches.
In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.

29427 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2016/06/05 : التاريخ
 السيجار، السجائر اإللكترونية، السجائر، السيجار، التبغ: من اجل
 والعات، علب السجائر، المنافض، مستلزمات المدخنين،الرفيع
. أوراق السجائر وأعواد الثقاب،السجائر
. كاريليا توباكو كومباني إنك: بأسم
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العـدد السابع عشر

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece

 اليونان، 241 00 ، كاالماتا، أثينون ستريت: العنوان

Address for Services: Kofor Aqab Shar’e Alquds
Qorb Madraset Kofor Aqab Amaret Alashab Flr 3

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)431(

Trade Mark No.: 29428

29428 : العالمة التجارية رقم

In Class: 45

45 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: Personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals;
security services for the protection of property and
individuals.

 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات: من اجل
.األفراد– خدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد

In the name of: FORSAN AL3DALLAH
LELMOHAMAH
WALESTESHARAT
ALQANONIA WALMADANIA

/  فرسان العدالة للمحاماة واالستشارات والدراسات القانونية: بأسم
المدنية

Address:
NABLES-AMARET
MAKA
ALTEGARE-EMTEDAD SHARE3 FALASTEEN
-MOQABEL MOGAMA3 ALQORA AL-GARBI

- امتداد شارع فلسطين-  عمارة مكة التجاري-  نابلس: العنوان
مقابل مجمع القرى الغربي

Address for Services: NABLES-AMARET MAKA
ALTEGARE-EMTEDAD SHARE3 FALASTEEN
-MOQABEL MOGAMA3 ALQORA AL-GARBI

- امتداد شارع فلسطين-  عمارة مكة التجاري-  نابلس: عنوان التبليغ
مقابل مجمع القرى الغربي

)432(

Trade Mark No.: 29429

29429 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 29

العـدد السابع عشر

29 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: bertgal jam,strawberry,fruite,of the
jungle,dried apricot fruit guateen,annas,meat,alba
n,sokak,basitrma,aggs,cheeses,makhlalt,mrtdelat

بسطرما,سوحق,لحوم,انناس)البان,مشمش, مجففة(قطين: من اجل
مرتديال,مخالالت,اجبان,بيض

In the name of: shrikat zuwadeh company for
shopping center&restauran
Address: beit jala-al sahel street

 شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم: بأسم
شارع السهل- بيت جاال: العنوان

Address for Services: beit jala-al sahel street

شارع السهل- بيت جاال: عنوان التبليغ

)433(

Trade Mark No.: 29430
In Class: 31
Date: 05/06/2016

29430 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: FRESH VAGETABLES,FRESH
FRUITS,LEGUMES

بقوليات,فواكه طازج, خضار طازج: من اجل

In the name of: shrikat zuwadeh company for
shopping center&restauran

 شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم: بأسم

Address: beit jala-al sahel street
Address for Services: beit jala-al sahel street

شارع السهل- بيت جاال: العنوان
شارع السهل- بيت جاال: عنوان التبليغ
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)434(

Trade Mark No.: 29431

29431 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 05/06/2016

2016/06/05 : التاريخ

In Respect of: produce syrup

 انتاج شراب: من اجل

In the name of: abd alazeez sadqy ararda

 عبد العزيز صدقي العارضة: بأسم

Address: jenin - arabeh

 جنين-  عرابة: العنوان

Address for Services: jenin - arabeh

 جنين-  عرابة: عنوان التبليغ

)435(

Trade Mark No.: 29433
In Class: 3
Date: 07/06/2016
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;
including fragrances and toiletries, deodorants, antiperspirants, shampoos, talcum powders, bath and
shower gels, colognes and aftershaves.
In the name of: Slazengers Limited

29433 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2016/06/07 : التاريخ
 مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل: من اجل
 مستحضرات الفرك والكشط؛، التلميع،وكي المالبس؛ التنظيف
 لوشن، مستحضرات التجميل، الزيوت العطرية،الصابون؛ العطور
ّ
،يتضمن العطور والسوائل العطرية
الشعر؛ منظفات االسنان؛ بما
ّ ،مزيالت الروائح الكريهة
، مساحيق الطلق، الشامبو،مضادات التعرق
. الكولونيا ومستحضرات ما بعد الحالقة،جل االستحمام واالغتسال
 سالزينجرز ليميتد: بأسم

العـدد السابع عشر
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العنوان  :يونيت إيه ،بروك بارك إيست ،تشيربروك أن جي  8 20آر
واي ،المملكة المتحدة.

Address: Unit A, Brook Park East, Shirebrook
NG20 8RY, United Kingdom
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص .ب  4472البيرة  -هاتف 2989760

()436

Trade Mark No.: 29434

العالمة التجارية رقم 29434 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 07/06/2016

التاريخ 2016/06/07 :
من اجل  :مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل
وكي المالبس؛ التنظيف ،التلميع ،مستحضرات الفرك والكشط؛
الصابون؛ العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل ،لوشن
ّ
يتضمن العطور والسوائل العطرية،
الشعر؛ منظفات االسنان؛ بما
مزيالت الروائح الكريهةّ ،
مضادات التعرق ،الشامبو ،مساحيق الطلق،
جل االستحمام واالغتسال ،الكولونيا ومستحضرات ما بعد الحالقة.

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; including fragrances and toiletries,
deodorants, anti-perspirants, shampoos, talcum
powders, bath and shower gels, colognes and
aftershaves.
In the name of: Dunlop International Limited

بأسم  :دنلوب إنترناشيونال ليميتد
العنوان  :يونيت إيه ،بروك بارك إيست ،تشيربروك أن جي  8 20آر
واي ،المملكة المتحدة.

Address: Unit A, Brook Park East, Shirebrook
NG20 8RY, United Kingdom

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()437

العالمة التجارية رقم 29435 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 29435
In Class: 30

العـدد السابع عشر
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Date: 07/06/2016

التاريخ 2016/06/07 :

In Respect of: chewing gume

من اجل  :علكة

In the name of: shariket anqara lilhalaweyat wa
alsakaker

بأسم  :شركة انقرة للحلويات والسكاكر

Address:

العنوان  :جنين -جبع

Address for Services:

عنوان التبليغ  :جنين -جبع

()438

العالمة التجارية رقم 29436 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/06/08 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات.-
بأسم  :ياسر محمد شكري طه

Trade Mark No.: 29436
In Class: 43
Date: 08/06/2016
In Respect of: Services for providing food and
drink;.
In the name of: YASER MOUHAMMED SHUKRI
TAHHA

العنوان  :مطعم ابو شكري  -قرب المرحلة الخامسه  -شارع الواد
 -البلدة القديمة  -القدس - -

Address: ABU SHUKRI RESTURAURANT
 - QURB ALMARHALEH ALKHAMESAHSHAREA ALWAD - ALBALDAH ALQADEMAH
- ALQUDS .

عنوان التبليغ  :مطعم ابو شكري  -قرب المرحلة الخامسه  -شارع
الواد  -البلدة القديمة  -القدس - -

Address for Services:
ABU SHUKRI
RESTURAURANT - QURB ALMARHALEH
 ALKHAMESAH - SHAREA ALWADALBALDAH ALQADEMAH - ALQUDS .

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

342

2017/1/26

العـدد السابع عشر

)439(

Trade Mark No.: 29437

29437 : العالمة التجارية رقم

In Class: 1

1 : في الصنف

Date: 08/06/2016

2016/06/08 : التاريخ

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

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل: من اجل
النشاط المكتبي

In the name of: sharekat alsharq aladna lelmadat

 شركة الشرق االدنى للمعدات: بأسم

Address: baitoonia - almanteqa alsaenaia - moqabel
sharekat almasri

 مقابل شركة المصري-  المنطقة الصناعية-  بيتونيا: العنوان

Address for Services:
baitoonia - almanteqa
alsaenaia - moqabel sharekat almasri

 مقابل شركة المصري-  المنطقة الصناعية-  بيتونيا: عنوان التبليغ

)440(

Trade Mark No.: 29439
In Class: 36
Date: 28/05/2016
In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
In the name of: SHAREKAT AL-ITHAD

29439 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2016/05/28 : التاريخ
 الشؤون المالية، الشؤون التمويلية، خدمات التأمين: من اجل
الشؤون العقارية
 شركة االتحاد لالعمار واالستثمار: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: ramallah- almasyon Near Ahlia Insurance

العنوان  :رام الله -الماصيون -بجانب شركة االهلية للتأمين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  /شارع الزهراء  -عمارة الرموني

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()441

Trade Mark No.: 29441

العالمة التجارية رقم 29441 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 28/05/2016

التاريخ 2016/05/28 :
من اجل  :خدمات التأمين ،الشؤون التمويلية ،الشؤون المالية
الشؤون العقارية

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
In the name of: SHAREKAT AL-ITHAD

بأسم  :شركة االتحاد لالعمار واالستثمار
العنوان  :رام الله -الماصيون -بجانب شركة االهلية للتأمين

Address: ramallah- almasyon Near Ahlia Insurance
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  /شارع الزهراء  -عمارة الرموني

()442

العالمة التجارية رقم 29442 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/06/09 :

Trade Mark No.: 29442
In Class: 32
Date: 09/06/2016

العـدد السابع عشر
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In Respect of: energy drink

من اجل  :مشروب طاقة
بأسم  :شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة والموادالغذائية

In the name of: Sharikat gaithllmashrobat alkhafeefa
waalmawad algthaieh
Address: Alkhalil gabal gohar

العنوان  :الخليل جبل جوهر 0599597463

Address for Services: Alkhalil gabal gohar

عنوان التبليغ  :الخليل جبل جوهر 0599597463

()443

Trade Mark No.: 29443

العالمة التجارية رقم 29443 :

In Class: 21

في الصنف 21 :

Date: 09/06/2016

التاريخ 2016/06/09 :
من اجل  :منتجات منزلية للمطابخ لالستعمال المنزلي مصنوعة
من المينا ُ
الصلب واأللومنيوم ،مثل المقالي ،القدور ،أطباق كسرولة
عميقة ،أباريق شاي ،مقالي عميقة.

In Respect of: Household kitchen products for
domestic use manufactured in steel enamel and
aluminum, such as fry pans, pots, casserole dishes,
tea pots, woks
In the name of: VITRINOR VITRIFICADOS DEL
NORTE, S.A.L.

بأسم  :فيترينور فيتريفيكادوس ديل نورتي ،إس.أيه.
العنوان  :باريو دي ريوسيكو ،إس/إن 39788جوريزو (كانتابريا)
إسبانيا

Guriezo

عنوان التبليغ  :سماس للملكية الفكرية ص ب  219نابلس _فلسطبن

S/N39788

Address: de Rioseco,
(CANTABRIA) -SPAIN
Address for Services:

()444

العالمة التجارية رقم 29444 :

Trade Mark No.: 29444

العـدد السابع عشر
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In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 09/06/2016

التاريخ 2016/06/09 :
من اجل  :الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذة المواد
وغير واردة في فئات اخرى,المطبوعات ,مواد تجليد الكتب والصور
الفوتوغرافية,القرطاسيه ,مواد اللصق المتعملة في القرطاسية او
لغايات منزلية ,مواد الفنانين .فراشي الدهان او التلوين ,اال الكاتبة
واللوازم المكتبية عدى االثاث ,حروف الطباع الكليشات(الراسمات)

In Respect of: paper, printing machines ,printing
presses, text book ,packaging

In the name of: shariket top tek lelelictroneyat

بأسم  :شركة توب تيك لاللكترونيات

Address: nablus- rafedia -jawwal 0599841841

العنوان  :نابلس-شارع رفيديا -جوال 0599841841

nablus- rafedia -jawwal

عنوان التبليغ  :نابلس-شارع رفيديا -جوال 0599841841

Address for Services:
0599841841

()445

العالمة التجارية رقم 29444 :

Trade Mark No.: 29444
In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 09/06/2016

التاريخ 2016/06/09 :

In Respect of: mediation

من اجل  :خدمات الوساطه
بأسم  :شركة دار التمليك العقاري
العنوان  :نابلس -برج رفيديا التجاري -الطابق الرابع مكتب407 -
عنوان التبليغ  :نابلس -برج رفيديا التجاري -الطابق الرابع مكتب407 -

In the name of: shareket dar altmleek alaqari
Address: nalus-rafedya st- rafedya tradetowr 4th
nalus-rafedya st- rafedya

Address for Services:
tradetowr 4th
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العـدد السابع عشر

)446(

Trade Mark No.: 29448

29448 : العالمة التجارية رقم

In Class: 19

19 : في الصنف

Date: 13/06/2016

2016/06/13 : التاريخ

In Respect of: Cement

 اسمنت: من اجل

In the name of: Sharekat San Co Pal Litejaret Almawad
Alenshaiya Mosahama Khososiya

 شركة سان كو بال لتجارة المواد االنشائية مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Ramallah Shar’e Alquds

 رام الله شارع القدس: العنوان

Address for Services: Ramallah Shar’e Alquds

 رام الله شارع القدس: عنوان التبليغ

)447(

Trade Mark No.: 29449
In Class: 5
Date: 13/06/2016
In Respect of: Pharmaceuticals, medical and veterinary
preparations; Sanitary preparations for medical
purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical or veterinary use.
In the name of: Merck KGaA
Address: Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt,
Germany

29449 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/06/13 : التاريخ
 مستحضرات طبية وبيطرية؛ المستحضرات، مواد صيدالنية: من اجل
الصحية لألغراض الطبية؛ مواد وأغذية الحمية المعدة لإلستعمال
.الطبي أو البيطري
. إيه.  إيه. جي. ميرك كي: بأسم
Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt, : العنوان
 ألمانيا، دارمشتاد-64293 دي،250 . فرانكفوتر أس تي آرGermany

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()448

Trade Mark No.: 29450

العالمة التجارية رقم 29450 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 13/06/2016

التاريخ 2016/06/13 :
من اجل  :الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ،الخبز،
المعجنات ،الفطائر ،الكعك ،الكيك ،الشوكوالته والحلويات.

In Respect of: Flour and preparations made from
cereals; bread, pastry, pies, cookies, cakes, chocolates
and confectionery.
In the name of: Omar & Khaled Zoumot & Co.

بأسم  :شركة عمر وخالد بولص الزعمط

Address: Amman, Al-Mogableen, Jordan

العنوان  :عمان ،المقابلين ،األردن
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب  4472البيرة
 -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Address for Services:

()449

العالمة التجارية رقم 29451 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/06/12 :

Trade Mark No.: 29451
In Class: 35
Date: 12/06/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :دعاية واعالن  ،وكاالت الدعاية واالعالن  ،الدعاية واالعالن
بالطلب البريدي  ،نشر مواد الدعاية واالعالن  ،تأجير المساحات
االعالنية  ،ادارة اعمال فناني التمثيل  ،تأجير مواد الدعاية واالعالن ،
انتاج أفالم الدعاية واالعالن
بأسم  :شركة سات كاست لالنتاج التلفزيوني مساهمة خصوصية

In Respect of: Advertising , Advertising agencies
, Advertising by mail order , Advertising matter
(Dissemination of) , Advertising space (Rental of) ,
Artists (Business management of performing ) , Publicity
material rental , Production of advertising films
In the name of: Sharekat Sat Cast Lilentaj Altelfezyoni
Mosahama Khososiya
Address: Ramallah Shar’e Maka

العنوان  :رام الله شارع مكة

Address for Services: Ramallah Shar’e Maka

عنوان التبليغ  :رام الله شارع مكة

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()450

العالمة التجارية رقم 29452 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/06/13 :
من اجل  :المياه الغازية والمعدنية ومشروبات اخرى غير كحولية.
بأسم  :شركة بذور االمل للتأسيس الزراعي م.خ.م.
العنوان  :ص.ب  ،49اريحا ،فلسطين
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،49اريحا ،فلسطين

Trade Mark No.: 29452
In Class: 32
Date: 13/06/2016
In Respect of: Mineral and areated water and other
non-alcoholic drinks.
In the name of: Seeds of Hope A.E
Address: P.O. Box 49, Jericho, Palestine
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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()451

Trade Mark No.: 29453

العالمة التجارية رقم 29453 :

In Class: 4

في الصنف 4 :

Date: 13/06/2016

التاريخ 2016/06/13 :
من اجل  :الزيوت والشحوم الصناعية ،زيوت التشحيم ،زيوت
المحركات ،زيوت الترس ،اضافات البنزين ،اضافات الوقود للمركبات،
وقود المركبات.

In Respect of: oils and greases; lubricants; engine
oils; gear oils; petrol additives; additives for fuels for
vehicles; fuel for vehicles.
Werke

بأسم  :بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت

Motoren

Bayerische

In the name of:
Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DE
)(GERMANY

العنوان  :بتولرينغ  80809 ،130مانشن ،دي أي (المانيا)

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب  ،74رام الله

()452

العالمة التجارية رقم 29454 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/06/13 :
من اجل  :المياه الغازية والمعدنية ومشروبات اخرى غير كحولية.
بأسم  :شركة بذور االمل للتأسيس الزراعي م.خ.م.

Trade Mark No.: 29454
In Class: 32
Date: 13/06/2016
In Respect of: Mineral and areated water and other
non-alcoholic drinks.
In the name of: Seeds of Hope A.E

العـدد السابع عشر
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Address: P.O. Box 49, Jericho, Palestine

العنوان  :ص.ب  ،49اريحا ،فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،49اريحا ،فلسطين

()453

Trade Mark No.: 29455

العالمة التجارية رقم 29455 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 14/06/2016

التاريخ 2016/06/14 :

In Respect of: jello

من اجل  :الجلي
بأسم  :شركة ابو غليون للصناعة والتجارة

In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah
Address: al khalil

العنوان  :الخليل دويربان

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :الخليل دويربان

()454

العالمة التجارية رقم 29458 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/06/14 :

Trade Mark No.: 29458
In Class: 29
Date: 14/06/2016
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In Respect of: Ajvar (preserved peppers), Cheese,
Dates, Edible Oils, Fruit Jellies, Fruit- stewed,
Gherkins, Ginger jam, Hummus (chickpea paste),
jams, Jellies for food, Marmalade, Olive oil for food,
Olives-preserved, Piccalilli, Pickles, Raisins, Sesame
oil, Tahini (sesame seed paste).

العـدد السابع عشر

 زيوت صالحة، تمور، جبنة،) مخلل الفلفل الحار(فلفل محفوظ: من اجل
، مربى زنجبيل، خيار مخلل، فواكه مطبوخة، هالم (جلي) الفواكه،لالكل
، مربى فواكه، جلي (هالم) للطعام، مربيات،)حمص (عجينة الحمص
 زيت، زبيب، مخلالت، مخلالت، زيتون محفوظ،زيت زيتون للطعام
.) طحينة (عجينة بذور السمسم،سمسم

In the name of: Asharika Alfilistiniya Lissadirat

 الشركة الفلسطينية للصادرات: بأسم

Address: Tabiq 1- Amarat Alirsal-Shari Al Irsal Ramallah

 رام الله-شارع االرسال-عمارة االرسال1- ط: العنوان

Address for Services: Tabiq 1- Amarat Alirsal-Shari
Al Irsal - Ramallah

 رام الله-شارع االرسال-عمارة االرسال1- ط: عنوان التبليغ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

)455(

Trade Mark No.: 29459
In Class: 30
Date: 14/06/2016
In Respect of: Allspice, Biscuits, Buns, Cakes, Candy,
Caramels (candy), Chocolate, Confectionery, Cookies,
Couscous (semolina), Crackers, Cream (Ice-), Fondants
(Confectionery), Fruit jellies (confecionery), Golden
syrup, Groats for human food, Halvah, Honey, Ice
cream, Jellies (fruit) (confectionery), Ketchup (sauce),
Liquorice (confectionery), Lozenges (confectionery),
Macaroni, Malt biscuits, Molasses for food, Pancakes,
Pasta, Paste (Almond-), Paste (Cake-), Pepper, Petits
fours (cakes), Propolis, Salt (Cooking-), Sauce
(Tomato-), Semolina, Sugar confectionery, Tarts.
In the name of: Asharika Alfilistiniya Lissadirat
Address: Tabiq 1- Amarat Alirsal-Shari Al Irsal Ramallah

29459 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/14 : التاريخ
،) كراميل (حلوى، حلوى، كيك، كعك، بسكويت، فلفل حلو: من اجل
 بوظة، بسكويت،) كسكس (سميد، كعك محلى، حلويات،شوكوالته
،) جلي فواكه (حلويات،) اقراص سكرية (حلويات،)(ايس كريم
 بوظة، عسل نحل، حالوة طحينية، برغل للطعام البشري،دبس السكر
،) سوس (حلويات،) كتشاب (صلصة،) جلي فواكه (حلويات،)(ايسكريم
،) بسكويت من الشعير المنبت (الملت، معكرونة،)قطع حلوى (حلويات
 عجينة، عجينة لوز، معكرونة،) فطائر محاله (بانكيك،دبس للطعام
 صلصة، ملح طعام،) شمع النحل (عكبر،) بتي فور (كعك، فلفل،كيك
) تورتات (كيك بالفواكه، حلويات السكر، سميد،بندورة
 الشركة الفلسطينية للصادرات: بأسم
 رام الله-شارع االرسال-عمارة االرسال1- ط: العنوان

العـدد السابع عشر
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Address for Services: Tabiq 1- Amarat Alirsal-Shari
Al Irsal - Ramallah

عنوان التبليغ  :ط1-عمارة االرسال-شارع االرسال -رام الله

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

()456

Trade Mark No.: 29460

العالمة التجارية رقم 29460 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 14/06/2016

التاريخ 2016/06/14 :
من اجل  :الفوانيس ,اضواء السقف ,المصابيح ,مصابيح كهربائية
وغير كهربائية ,اجهزة االنارة

In Respect of: Lanterns, ceiling lights, lamps, electric
lamps and non-electric lamps, apparatus for lighting
In the name of: Mahmoud Ahmad Ibrahim Aburadaha

بأسم  :محمود احمد ابراهيم ابو رداحة

Address: Al-Dorah Betonia

العنوان  :الدورةبيتونيا

Address for Services: Al-Dorah Betonia

عنوان التبليغ  :الدورةبيتونيا

()457

العالمة التجارية رقم 29461 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/06/14 :
من اجل  :نشر الوعي العام عن الحاجة للبترع بالدم والبالزما ،خدمات
الدعاية والتسويق والترويج في مجال التبرع بالدم والبالزما.
بأسم  :أبوت البوراتوريز

Trade Mark No.: 29461
In Class: 35
Date: 14/06/2016
In Respect of: Promoting public awareness of the need
for blood and plasma donations; advertising, marketing
and promotional services in the field of blood and
plasma donation.
In the name of: Abbott Laboratories

العـدد السابع عشر
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العنوان  :شركة من الينوي 100 ،أبوت بارك رود ،أبوت بارك الينوي
 ،60064الواليات المتحدة االمريكية

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park Road,
Abbott Park,
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  -رام الله  .ص.ب74 .

()458

Trade Mark No.: 29462

العالمة التجارية رقم 29462 :

In Class: 44

في الصنف 44 :

Date: 14/06/2016

التاريخ 2016/06/14 :
من اجل  :توفير موقع الكتروني يظهر معلومات في مجال التبرع
بالدم ،توفير موقع الكتروني يبين معلومات في مجال التبرع بالبالزما،
توفير معلوما تتعلق بالتبرع بالدم والبالزما ،خدمات نقل الدم ،توفير
معلومات في مجال نقل الدم.

In Respect of: Providing a website featuring
information in the field of blood donation; providing
a website featuring information in the field of plasma
donation; providing information relating to blood and
plasma donation; blood transfusion services; providing
information in the field of blood transfusion.
In the name of: Abbott Laboratories

بأسم  :أبوت البوراتوريز
العنوان  :شركة من الينوي 100 ،أبوت بارك رود ،أبوت بارك الينوي
 ،60064الواليات المتحدة االمريكية

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park Road,
Abbott Park,
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  -رام الله  .ص.ب74 .

()459

العالمة التجارية رقم 29464 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/06/15 :

Trade Mark No.: 29464
In Class: 30
Date: 15/06/2016

العـدد السابع عشر
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In Respect of: Coffee

من اجل  :البن

In the name of: muntaser mahmoud abd masri

بأسم  :منتصر محمود عبد المصري

Address: nablus- balata al balad -jawwal 0598105205

العنوان  :نابلس-بالطة البلد 0598105205 -

Address for Services: nablus- balata al balad -jawwal
0598105205

عنوان التبليغ  :نابلس-بالطة البلد 0598105205 -

()460

Trade Mark No.: 29465

العالمة التجارية رقم 29465 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 15/06/2016

التاريخ 2016/06/15 :
من اجل  :مشروبات خفيفة ،المياه المعدنية والغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية ،شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

In Respect of: Soft drinks, mineral and aerated waters
and other non- alcoholic drinks, syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland

بأسم  :ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
العنوان  :سوان بيلدينغ 3،آر دي فلور 26 ،فيكتوريا ستريت ،هاميلتون،
أتش أم ،12بيرمودا

Address: Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street,
Hamilton, HM12, Bermuda

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب  4472البيرة
 -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Address for Services:

()461

العالمة التجارية رقم 29466 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 29466
In Class: 30

العـدد السابع عشر

355

2017/1/26

Date: 16/06/2016

التاريخ 2016/06/16 :

In Respect of: Sweets

من اجل  :الحلويات

In the name of: tariq omar zuhdi aqad

بأسم  :طارق عمر زهدي عقاد

Address: qarawit bani hasan alshare’a alraeesi - jawwal
: 0568678924

العنوان  :قراوة بني حسان الشارع الرئيسي جوال0568678924:

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سلفيت قراوة بني حسان جوال 0595172200

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة

()462

العالمة التجارية رقم 29467 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/06/16 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية واالرز
والتابيوكا والساغو الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
الخبز وفطائر وحلويات  ،حلويات مثلجة وعسل النحل والعسل االسود
خميرة مسحوق الخبيز الملح خردل الخل والصلصات (توابل) بهارات
ثلج والبسكويت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة في تجميدها.
بأسم  :شركة سنقرط للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصية
العنوان  :رام الله  -الماصيون -طريق رافات
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي عبد الحميد مرار -االرسال -عمارة
االسراء -الطابق السابع جوال 0595800800

Trade Mark No.: 29467
In Class: 30
Date: 16/06/2016
In Respect of: Coffee tea cocoa and artificial coffee,
rice, apicoa and sgo, flour and preparationse made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices, honey, treacle,yeast, baking-powder,salt,
mustard,
)vinegar,sauces(condiments
spices,
icecakes,candy,alrchoc used for freezing.
In the name of: Sharekat Sinokrot Leltejarah Wal
estethmar Mosahama khososiya
Address: Rmallah- Almasyon Tareq Rafat
Address for Services:
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Trade Mark No.: 29468
In Class: 6
Date: 16/06/2016
In Respect of: Props of metal; pipes of metal;
junctions of metal for pipes; sleeves [metal
hardware]; fittings of metal for building; scaffolding
of metal; framework of metal for building; Rails of
metal; bindings of metal; wire rope; cable joints of
metal, non-electric; cables and pipes (Clips of metal
for —) ; nails; nuts of metal; fittings of metal for
furniture; door handles of metal; door bells, nonelectric; hardware of metal, small; padlocks; keys;
locks of metal, other than electric; safes [strong
boxes]; springs [parts of machines]; vice benches of
metal; packaging containers of metal; weather vanes
of metal ; tool boxes of metal, empty; signboards of
metal; bells for animals; welding (Rods of metal for
—); tree protectors of metal; works of art of common
metal; tombs (Monuments of metal for —)..
In the name of: Samer Maher Hasan Herbawi
Address: Alkhalel - Raas Aljwraa
Address for Services: Alkhalel - Raas Aljwraa

29468 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2016/06/16 : التاريخ
 دعامات معدنية؛ مواسير معدنية؛ وصالت معدنية للمواسير؛: من اجل
جلب [أدوات معدنية]؛ تجهيزات معدنية للمباني؛ سقاالت معدنية؛
هياكل بناء معدنية؛ قضبان معدنية؛ أربطة معدنية؛ حبال سلكية؛
وصالت معدنية غير كهربية للكبالت؛ مشابك معدنية للكبالت
والمواسير؛ مسامير؛ صواميل معدنية؛ تجهيزات معدنية لألثاث
؛ مقابض معدنية لألبواب؛ أجراس أبواب [غير كهربية]؛ خردوات
معدنية* [صغيرة]؛ أقفال؛ مفاتيح؛ أقفال معدنية غير كهربية؛ خزائن
[الصناديق المنيعة]؛ نوابض [أجزاء آالت]؛ نضد معدنية للمناجل؛
حاويات معدنية للتعبئة؛ َّدوارات معدنية للريح؛ صناديق معدنية
[فارغة] للعدد؛ الفتات معدنية؛ أجراس للحيوانات؛ قضبان معدنية
للحام؛ واقيات معدنية لألشجار؛ أشغال فنية من معادن غير نفيسة؛
سياجات معدنية للقبور
 سامر ماهر حسن حرباوي: بأسم
 رأس الجورة-  الخليل: العنوان
 رأس الجورة-  الخليل: عنوان التبليغ
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)464(

Trade Mark No.: 29469

29469 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 16/06/2016

2016/06/16 : التاريخ

In Respect of: Fruits (Frosted) , Fruits, tinned [canned
(Am.)] , Raisins , Dates , Nuts

 مكسرات،  تمور،  زبيب،  فواكه مجمدة،  فواكه مثلجة: من اجل

In the name of: asem ezat naser nazzal

 عاصم عزات ناصر نزال: بأسم

Address: qalqeeliah sharea abed alraheem alsabe’e
benaiat albon alarabi

 بناية البن العربي-  شارع عبد الرحيم السبع-  قلقيلية: العنوان

Address for Services: qalqeeliah sharea abed alraheem
alsabe’e benaiat albon alarabi

 بناية البن العربي-  شارع عبد الرحيم السبع-  قلقيلية: عنوان التبليغ

)465(

Trade Mark No.: 29470
In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 19/06/2016

2016/06/19 : التاريخ

In Respect of: sale of lighting and chandeliers
In the name of: ismail ibrahim abdurrahman abu aladas
Address: nablus share hefa - jwwal : 0599338644
Address for Services:
0599338644

29470 : العالمة التجارية رقم

nablus share hefa - jwwal :

 بيع االنارة والثريات: من اجل
 اسماعيل ابراهيم عبد الرحمن ابو العدس: بأسم
0599338644 :  جوال-  شارع حيفا-  نابلس: العنوان
0599338644 :  جوال-  شارع حيفا-  نابلس: عنوان التبليغ
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العـدد السابع عشر

)466(

Trade Mark No.: 29470

29471 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 19/06/2016

2016/06/19 : التاريخ

In Respect of: sale of furinishings

 بيع المفروشات: من اجل

In the name of: ismail ibrahim abdurrahman abu aladas
Address: nablus share hefa - jwwal : 0599338644
Address for Services:
0599338644

 اسماعيل ابراهيم عبد الرحمن ابو العدس: بأسم
0599338644 :  جوال-  شارع حيفا-  نابلس: العنوان

nablus share hefa - jwwal :

0599338644 :  جوال-  شارع حيفا-  نابلس: عنوان التبليغ

)467(

Trade Mark No.: 29476
In Class: 30
Date: 20/06/2016
In Respect of: wheat snacks
In the name of: SHAREKAT MASAFI LELSENA’A WA
ALTEJARAH

29476 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
 مسلي قمح: من اجل
 شركة مسافي للصناعة والتجارة: بأسم
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Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH

العـدد السابع عشر

2266898  الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن ت: العنوان

Address for Services: AL KHALEEL AL DAHRIEH

2266898  الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن ت: عنوان التبليغ

)468(

Trade Mark No.: 29477

29477 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 20/06/2016
In Respect of: Coffee, coffee-based preparations and
beverages; iced coffee; tea, tea-based preparations
and beverages; iced tea; malt-based preparations;
cocoa and cocoa-based preparations and beverages;
chocolate, chocolate products, chocolate paste,
spreads, chocolate-based preparations and beverages;
confectionery, sweets, candies; sugar confectionery;
sugar; chewing gum; bakery products, bread, pastry;
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees; ice cream,
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes,
frozen desserts, frozen yoghurts; breakfast cereals,
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals;
cereal preparations; pizzas; sandwiches; mixtures of
alimentary paste and oven-ready prepared dough.

2016/06/20 : التاريخ
ّ
ّ  المشروبات، البن: من اجل
، الشاي، القهوة المثلجة،المكونة من البن
ّ
ّ
، الشاي المثلج،المشروبات والمستحضرات المكونة من الشاي
 المشروبات والمستحضرات، الكاكاو،وبدائل الحبوب ومستحضراتها
ّ
 المشروبات، منتجات الشوكوالته، الشوكوالته، المكونة من الكاكاو
ّ والمستحضرات
، السكر، السكاكر، الحلويات،المكونة من الشوكوالته
 الفطائر والحلويات بما فيها البسكويت، الخبز، منتجات المخابز،العلكة
، الحلويات المثلجة، القوالب المثلجة، المثلجات،وقوالب الحلوى
ّ
ّ  الحبوب ورقائق الذرة والمستحضرات،المثلج
المكونة من الحبوب
اللبن
.وفطائر البيتزا والمعجنات على أنواعها

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: بأسم

Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:

 سويسرا، فيفاي1800 : العنوان
SABA &CO.IP-B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST : عنوان التبليغ
BANK

)469(

Trade Mark No.: 29478

29478 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

In Respect of: Coffee, coffee-based preparations and
beverages; iced coffee; tea, tea-based preparations
and beverages; iced tea; malt-based preparations;
cocoa and cocoa-based preparations and beverages;
chocolate, chocolate products, chocolate paste,
spreads, chocolate-based preparations and beverages;
confectionery, sweets, candies; sugar confectionery;
sugar; chewing gum; bakery products, bread, pastry;
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees; ice cream,
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes,
frozen desserts, frozen yoghurts; breakfast cereals,
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals;
cereal preparations; pizzas; sandwiches; mixtures of
alimentary paste and oven-ready prepared dough.

ّ
ّ  المشروبات، البن: من اجل
، الشاي، القهوة المثلجة،المكونة من البن
ّ
ّ
، الشاي المثلج،المشروبات والمستحضرات المكونة من الشاي
 المشروبات والمستحضرات، الكاكاو،وبدائل الحبوب ومستحضراتها
ّ
 المشروبات، منتجات الشوكوالته، الشوكوالته، المكونة من الكاكاو
ّ
، السكر، السكاكر، الحلويات،والمستحضرات المكونة من الشوكوالته
 الفطائر والحلويات بما فيها البسكويت، الخبز، منتجات المخابز،العلكة
 اللبن، الحلويات المثلجة، القوالب المثلجة، المثلجات،وقوالب الحلوى
ّ
ّ
المكونة من الحبوب
 الحبوب ورقائق الذرة والمستحضرات،المثلج
.وفطائر البيتزا والمعجنات على أنواعها

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: بأسم

Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:

العـدد السابع عشر

 سويسرا، فيفاي1800 : العنوان
SABA &CO.IP-B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST : عنوان التبليغ
BANK

)470(

Trade Mark No.: 29479
In Class: 29
Date: 20/06/2016

29479 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
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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

العـدد السابع عشر

 خالصات, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 هالم, الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية,اللحوم
 البيض والحليب ومنتجات,(جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر
 الزيوت والدهون الصالحة لالكل، الحليب

In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING
CO. LTD

 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)471(

Trade Mark No.: 29480
In Class: 30
Date: 20/06/2016
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
sugar, 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: ORIENT PROVISION & TRADING
CO. LTD

29480 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
, السكر واألرز, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
, الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب,التابيوكا والساجو
 عسل النحل والعسل, الحلويات المثلجة,الخبز والفطائر والحلويات
 الخل والصلصات, الخردل, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز,االسود
 الثلج, البهارات,)(التوابل
 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)472(

Trade Mark No.: 29481

29481 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

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

 المياه المعدنية والغازية والمشروبات،  البيرة غير الكحولية: من اجل
 مركزات،  شراب الفواكه وعصير الفواكه، األخرى غير الكحولية
العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات

In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING
CO. LTD

 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)473(

Trade Mark No.: 29482
In Class: 29

29482 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
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Date: 20/06/2016

العـدد السابع عشر

2016/06/20 : التاريخ

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

 خالصات, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل
 هالم, الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية,اللحوم
 البيض والحليب ومنتجات,(جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر
 الزيوت والدهون الصالحة لالكل، الحليب

In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING
CO. LTD

 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)474(

Trade Mark No.: 29483
In Class: 32
Date: 20/06/2016
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
In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

29483 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
 المياه المعدنية والغازية والمشروبات،  البيرة غير الكحولية: من اجل
 مركزات،  شراب الفواكه وعصير الفواكه، األخرى غير الكحولية
العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات
 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

العـدد السابع عشر
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()475

Trade Mark No.: 29484

العالمة التجارية رقم 29484 :

In Class: 6

في الصنف 6 :

Date: 20/06/2016

التاريخ 2016/06/20 :
من اجل  :المعادن غير النفيسة وكل خليط منها  ،مواد البناء المعدنية
 ،المباني المعدنية المتنقلة  ،المواد المعدنية التي تستخدم في
بناء خطوط السكة الحديدية  ،أسالك وكبالت غير كهربائية مصنوعة
من المعادن غير النفيسة ،الخردوات المعدنية والقطع الصغيرة
من الخردوات المعدنية ،المواسير واألنابيب المعدنية  ،الخزائن
والمنتجات األخرى المصنوعة من المعادن غير النفيسة غير المصنفة
في فئات أخرى  ،خامات المعادن

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: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

بأسم  :شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
العنوان  :عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني  ،شارع النهضة
الحديثة  ،خلف سوق جده الدولي  ،حي الروضة  ،ص ب  11035الرمز
البريدي  21453جده  -السعودية

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

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

Address for Services:

()476

العالمة التجارية رقم 29484 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2016/06/20 :

Trade Mark No.: 29484
In Class: 6
Date: 20/06/2016
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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

العـدد السابع عشر

 مواد البناء المعدنية،  المعادن غير النفيسة وكل خليط منها: من اجل
 المواد المعدنية التي تستخدم في،  المباني المعدنية المتنقلة،
 أسالك وكبالت غير كهربائية مصنوعة، بناء خطوط السكة الحديدية
 الخردوات المعدنية والقطع الصغيرة،من المعادن غير النفيسة
 الخزائن،  المواسير واألنابيب المعدنية،من الخردوات المعدنية
والمنتجات األخرى المصنوعة من المعادن غير النفيسة غير المصنفة
 خامات المعادن، في فئات أخرى

In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)477(

Trade Mark No.: 29485
In Class: 16
Date: 20/06/2016
In Respect of: 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); printers’
type; printing blocks
In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

29485 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
 الورق والورق المقوى (الكرتون) واألصناف المصنوعة من هذه: من اجل
 المطبوعات ومواد تجليد الكتب، المواد غير المصنفة في فئات أخرى
 المواد الالصقة المستعملة في،  القرطاسية،  الصور الفوتوغرافية،
 فرش،  األدوات الخاصة بالفنانين، القرطاسية أو لألغراض المنزلية
، ) اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث، التلوين والدهان
 مواد بالستيكية للتغليف، )المواد االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة
 االكالشيهات،  حروف الطباعة، )(غير المصنفة ضمن فئات أخرى
 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم
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Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)478(

Trade Mark No.: 29486

29486 : العالمة التجارية رقم

In Class: 21

21 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

In Respect of: Household or kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes

 األدوات وأوعية المنزل أو المطبخ (غير المصنوعة من المعادن: من اجل
 الفرش (عدا فرش،  األمشاط واالسفنج، )الثمينة أو المطلية بها
 األدوات،  المواد التي تستعمل في صناعة الفرش، )التلوين والدهان
 الزجاج غير المشغول أو،  صوف الفوالذ، التي تستخدم في التنظيف
 اآلنية الزجاجية، )المشغول جزئيا (عدا الزجاج المستعمل في البناء
والخزف الصيني والفخار غير المصنفة ضمن فئات أخرى

In the name of: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

)479(

Trade Mark No.: 29489

29489 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 30

العـدد السابع عشر

30 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers, cakes

، البسكويت الهش، البسكويت، الشوكوالته، الحلويات: من اجل
بسكويت مكون من رقائق (بسكويت ويفر)؛ الكيك أو الكعك

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey

 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي: بأسم
1/6: كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو: العنوان
 تركيا، اسطنبول/ أوسكودار

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)480(

Trade Mark No.: 29490
In Class: 30
Date: 20/06/2016
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
sugar, 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: ORIENT PROVISION & TRADING
CO. LTD

29490 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/20 : التاريخ
, السكر واألرز, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
, الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب,التابيوكا والساجو
 عسل النحل والعسل, الحلويات المثلجة,الخبز والفطائر والحلويات
 الخل والصلصات, الخردل, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز,االسود
 الثلج, البهارات,)(التوابل
 شركة تموين الشرق التجارية المحدودة: بأسم

Address: Building of the Golden Palace Chinese
Restaurant , Al nahda El Haditha Street, behind Jeddah
international market, Al Rawdah neighborhood , PO
Box 11035 ZIP 21453 Jeddah - Saudi Arabia

 شارع النهضة،  عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني: العنوان
 الرمز11035  ص ب،  حي الروضة،  خلف سوق جده الدولي، الحديثة
 السعودية-  جده21453 البريدي

Address for Services:

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

العـدد السابع عشر
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()481

Trade Mark No.: 29491

العالمة التجارية رقم 29491 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 21/06/2016

التاريخ 2016/06/21 :

In Respect of: Magazine

من اجل  :مجلة

In the name of: Laila Murad Yahia Babaa

بأسم  :ليلى مراد يحيى بعباع

Address: tulkarem-arhitecture -0599203977

العنوان  :طولكرم-عمارة البعباع-0599203977

tulkarem-arhitecture

عنوان التبليغ  :طولكرم-عمارة البعباع-0599203977

Services:

Address for
-0599203977

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام بمعزل
عن العالمة

()482

العالمة التجارية رقم 29492 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/06/21 :
من اجل  :االعالنات ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط المكتبي,
خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية
او تجارية ,تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية,

Trade Mark No.: 29492
In Class: 35
Date: 21/06/2016
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions; assistance
services for business management or commercial
;functions for an industrial or commercial company

369
organisation of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; promotion
services provided by a commercial company by
issuing store service cards to clients; modelling
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 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;
systemisation 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.
In the name of: Shareket Monitrz Lil Abhhath W Al
motabaa Al Tyjarya
Address: Ramallah
Address for Services:

2017/1/26

العـدد السابع عشر

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار
 خدمات إعداد نماذج الدعاية,بطاقات المحالت التجارية للعمالء
 خدمات عرض, تحرير النصوص االعالنية,واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز,عامة
 المبيعات في,) ترويج المبيعات (الطراف اخرى,عرض المنتوجات
 خدمات المساعدة, ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق,مزادات عامة
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات
 االعالن المباشر على, وكاالت االستيراد والتصدير,اتصاالت عالمية
 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء المنتوجات,شبكة كمبيوترات
, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات,)والخدمات لشركات اخرى
 تاجير االت, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية,العالقات العامة
 المساعدة, نشر مواد الدعاية واإلعالن, تأجير المساحات اإلعالنية,البيع
, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب,في إدارة األعمال
 تحضير أعمدة, النسخ,تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية,الدعاية واإلعالن
 تحديث مواد, اإلعالن بالبريد المباشر,إدارة أعمال فناني التمثيل
, لصق اإلعالنات, دراسات السوق, نسخ الوثائق,الدعاية واإلعالن
 تنظيم المعلومات في, إستطالعات الرأي,الدعاية واإلعالن الخارجي
 وكاالت البيع, نشر نصوص الدعاية واإلعالن,قواعد بيانات حاسوب
 خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة,وترتيب خدمات البيع
 وذلك لتمكين، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير,كانت
.عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

 شركة مونيترز لالبحاث والمتابعة التجارية: بأسم
 رام الله: العنوان
.  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة

العـدد السابع عشر
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()483

Trade Mark No.: 29493

العالمة التجارية رقم 29493 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 21/06/2016

التاريخ 2016/06/21 :
من اجل  :اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ،رقائق البطاطا،
وجبات خفيفة ،خالصات اللحوم  ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففة
ومقلية ومخبوزة ومطبوخة ،هالميات (جيلي) ومربيات ،صلصة الفواكه،
بيض وحليب ومنتجات الحليب ،زيوت ودهون صالحة لألكل ،لحم
الهمبورجر ،رقائق ،رقائق البطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء،
صلصات التغميس ،جبنة على شكل صلصات تغميس ،زيت زيتون،
زيت الطبخ ،زيت الذرة ،توابل من الزيت و/أو الدهون ،زيوت صالحة
لألكل لتلميع المواد الغذائية ،زيوت صالحة لألكل لطهي المواد
الغذائية ،زيوت نباتية صالحة لألكل ،زيت الذرة الصفراء ، ،جبنة ،رقائق
بطاطا ،كروكيت ،شرائح سمك طرية (فيليه) ،أطعمة معدة من السمك،
سلطة فواكه ،مخلل خيار ،فطر محفوظ ،زيتون محفوظ ،بصل محفوظ،
مخلالت ،فطائر بطاطا مقلية ،سجق ،عجينة سجق ،لبن رائب (زبادي).
طحينة ,التمور ،العجوة  ،مستحضرات شوربة الخضروات.

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, potato
chips, snacks, extracts of meat, fruits and vegetables,
preserved and dried and fried and baked and cooked,
gels (jelly) and jams, fruit sauces, eggs, milk and milk
products, oils and fats, edible, meat hamburgers, chips,
potato chips containing maize, sauces dunking, cheese
to sauces dipping form, olive oil, cooking oil, corn oil,
oregano oil and / or fats, oils, edible to polish food,
oils, edible to cook food, vegetable oils, edible, yellow
corn oil, cheese, potato chips, Crockett, fillets soft
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, pickled
cucumber, mushroom Mahfouz, Canned olives, onions
Mahfouz, pickles, pies fried potatoes, sausage, paste
sausage, curdled milk (yogurt). Tahini, dates, Pressed,
vegetable soup preparations.
In the name of: / Sharket Sheraa Al Jazeera Lil Estirad
W Al Tasweeq

بأسم  :شركة شراع الجزيرة لالستيراد والتسويق

Address: tulkarem

العنوان  :طولكرم
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال  -رام الله برج رام الله التجاري-
الطابق الثالث

Address for Services:

()484

العالمة التجارية رقم 29494 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 29494
In Class: 32
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Date: 21/06/2016

العـدد السابع عشر

2016/06/21 : التاريخ

In Respect of: Beveragers , Energy Drinks, Beverages
Non- Alcoholic

.  مشروبات غير كحولية،  مشروبات الطاقة،  المشروبات: من اجل

In the name of: Sharket BLU Israel Drink LTD

. شركة بلو اسرائيل درينكس لمتيد: بأسم

Address: Al Nasra

 الناصرة: العنوان

Address for Services:

3 ط-  برج رام الله التجاري: عنوان التبليغ

)485(

Trade Mark No.: 29495

29495 : العالمة التجارية رقم

In Class: 7

7 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

In Respect of: Aerating pumps for aquaria;
mineworking machines; drilling rigs, floating or nonfloating; concrete mixers [machines]; driving motors
other than for land vehicles; generators of electricity;
pumps [machines]; blowing machines; compressed air
machines; bearings [parts of machines)

 مضخات تهوية ألحواض تربية األحياء المائية؛ آالت العمل: من اجل
بالمناجم؛ أجهزة حفر (عائمة أو غير عائمة)؛ خالطات خرسانة (آالت)؛
محركات تشغيل بخالف المستخدمة في المركبات البرية؛ مولدات
الكهرباء؛ مضخات (آالت)؛ آالت نفخ؛ آالت الهواء المضغوط؛ محامل
)(أجزاء آالت

In the name of: SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP
CO., LTD.
Address: Dayangcheng Industrial District, Daxi Town,
Wenling, Zhejiang, China

. ال تي دي،. شيمجي بمب اندستري جروب كو: بأسم
، داكسي تاون، ديانجتشانج اندستريال ديستريكت: العنوان
 الصين، زهيجيانج،وينلينج

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)486(

Trade Mark No.: 29496

29496 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 22/06/2016

التاريخ 2016/06/22 :

In Respect of: Medical Devices and Surgical
Instruments

من اجل  :أجهزة وأدوات جراحية وطبية

In the name of: Acon Biotech (Hangzhou) Co .Ltd.

بأسم  :اكون بيوتك (هانكزو) م.م
العنوان  :الصين،ش .زينزونج ،مقاطعة البحيرة الغربية،310030:
هانكزو

Address: Chaina, Zhenzhong Road, West Lake District,
310030,Hangzhou
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله شارع المحفل ص  .ب1756.

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة

()487

العالمة التجارية رقم 29497 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2016/06/22 :
من اجل  :اإلعالنات ,تنظيم األعمال ,إدارة األعمال ,النشاط المكتبي,
خدمات المساعدة إلدارة األعمال أو األنشطة التجارية لشركات صناعية
أو تجارية ,تنظيم المعارض التجارية للغايات اإلعالنية او التجارية,
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل إصدار
بطاقات المحالت التجارية للعمالء ,خدمات إعداد نماذج الدعاية
واإلعالن أو ترويج المبيعات ,تحرير النصوص اإلعالنية ,خدمات عرض
عامة ,خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز,
عرض المنتوجات ,ترويج المبيعات (ألطراف أخرى) ,المبيعات في
مزادات عامة ,ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق ,خدمات المساعدة
لألنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات
اتصاالت عالمية ,وكاالت االستيراد والتصدير ,االعالن المباشر على
شبكة كمبيوترات,

Trade Mark No.: 29497
In Class: 35
Date: 22/06/2016
;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
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assistance services for the commercial functions of a
business consisting in 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

خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء المنتوجات والخدمات لشركات
 وكاالت, العالقات العامة, إدارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات,)أخرى
 تأجير المساحات, تأجير آالت البيع, وكاالت اإلعالنات,االنباء التجارية
 البحث, المساعدة في إدارة األعمال, نشر مواد الدعاية واإلعالن,اإلعالنية
 تجميع المعلومات في قواعد,عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب
 المساعدة في, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ,بيانات حاسوب
 اإلعالن, إدارة أعمال فناني التمثيل,إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 دراسات, نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن,بالبريد المباشر
, استطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات,السوق
 نشر نصوص الدعاية,تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
 خدمات البيع بالجملة, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,واإلعالن
 خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح,وبالتجزئة بأي طريقة كانت
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها،الغير

In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company

 سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة: بأسم

Address: Ramallah – West Bank / Palestine

 فلسطين/  الضفة الغربية-  رام الله: العنوان

Address for Services:

768 . ب. ص، عمارة جاليريا سنتر، نابلس: عنوان التبليغ

)488(

Trade Mark No.: 29498
In Class: 30
Date: 22/06/2016
In Respect of: Artificial coffee, coffee-based
beverages, coffee, unroasted coffee, instant coffee,
coffee beverages with milk, coffee flavorings, coffee
substitutes (vegetal preparations for use as )
In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company

29498 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/22 : التاريخ
 بن غير، قهوة، مشروبات أساسها القهوة، بن اصطناعي: من اجل
 منكهات، مشروبات قهوة بالحليب، قهوة سريعة الذوبان،محمص
. مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة،القهوة
 سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Ramallah – West Bank / Palestine

العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

()489

Trade Mark No.: 29499

العالمة التجارية رقم 29499 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 22/06/2016

التاريخ 2016/06/22 :
من اجل  :بن اصطناعي ،مشروبات أساسها القهوة ،قهوة ،بن غير
محمص ،قهوة سريعة الذوبان ،مشروبات قهوة بالحليب ،منكهات
القهوة ،مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة.

In Respect of: Artificial coffee, coffee-based
beverages, coffee, unroasted coffee, instant coffee,
coffee beverages with milk, coffee flavorings, coffee
) substitutes (vegetal preparations for use as
In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company

بأسم  :سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة

Address: Ramallah – West Bank / Palestine

العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:

()490

العالمة التجارية رقم 29501 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2016/06/23 :

Trade Mark No.: 29501
In Class: 32
Date: 23/06/2016

العـدد السابع عشر
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من اجل  :البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية  ،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر
الفواكه  ،شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

In the name of: SHAREKAT ALSILSILI LELMAWAD
ALGETHAIYA WALESTIRAD WALESTETHMAR
MOSAHAMA KHOSOSIYA

بأسم  :شركة السلسلة للمواد الغذائية واالستيراد واالستثمار مساهمة
خصوصية

In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company
/

/BEIRZAIT

Address: RAMALLA
ALMAHKAMA

العنوان  :رام الله  /بيرزيت  /شارع المحكمة

SHAR’E

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة للملكية الفكرية  -نابلس -ص.ب 768 :

Address for Services:
RAMALLA /BEIRZAIT /
SHAR’E ALMAHKAMA

()491

Trade Mark No.: 29504

العالمة التجارية رقم 29504 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 23/06/2016

التاريخ 2016/06/23 :

;In Respect of: Services for providing food and drink
temporary accommodation

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت

In the name of: Al Hasriya Food Co. W.L.L.

بأسم  :الشركة الحصرية للمأكوالت ذ.م.م.

Address: Tlaa Al Ali, Amman, Jordan

العنوان  :تالع العلي ,عمان ,االردن
عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh :

Address for Services:

()492

العالمة التجارية رقم 29505 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2016/06/23 :

Trade Mark No.: 29505
In Class: 34
Date: 23/06/2016
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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

العـدد السابع عشر

, تبغ الغليون، تبغ التدخين, التبغ المصنع او غير المصنع: من اجل
 السجائر، السجائر, تبغ صنوص، التبغ الممضوغ،التبغ الملفوف يدويا
 ادوات المدخنين، تبغ السعوط، السيجاريليوس، السيجار,االلكترونية
 انابيب السجائر والكبريت، ورق السجائر،34 الداخلة في الصنف

In the name of: JT International SA

 جيه تي انترناشيونال اس ايه: بأسم

Address: 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland
Address for Services:

 سويسرا, جنيف1202 ,رادجافي- رو كازم8 : العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)493(

Trade Mark No.: 29506
In Class: 34
Date: 23/06/2016
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: JT International SA
Address: 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland
Address for Services:

29506 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2016/06/23 : التاريخ
, تبغ الغليون، تبغ التدخين, التبغ المصنع او غير المصنع: من اجل
 السجائر، السجائر, تبغ صنوص، التبغ الممضوغ،التبغ الملفوف يدويا
 ادوات المدخنين، تبغ السعوط، السيجاريليوس، السيجار,االلكترونية
 انابيب السجائر والكبريت، ورق السجائر،34 الداخلة في الصنف

 جيه تي انترناشيونال اس ايه: بأسم
 سويسرا, جنيف1202 ,رادجافي- رو كازم8 : العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ
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العـدد السابع عشر

)494(

Trade Mark No.: 29507

29507 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 23/06/2016

2016/06/23 : التاريخ

In Respect of: Tomato paste and ketchup

 معجون الطماطم والكاتش اب: من اجل

In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh
– Adiyeh Ammah

 عادية عامة-  شركة محالت العجاوي التجارية: بأسم

Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية, جنين, عجه: العنوان

Address for Services:

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

)495(

Trade Mark No.: 29508
In Class: 32
Date: 23/06/2016
In Respect of: Cola, aerated drinks, sparkling drinks,
drinks with soda, carbonated drinks

29508 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/06/23 : التاريخ
 المشروبات, المشروبات الفوارة, المشروبات الغازية, الكوال: من اجل
 المشروبات المكربنة,بالصودة
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In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh
– Adiyeh Ammah

العـدد السابع عشر

 عادية عامة-  شركة محالت العجاوي التجارية: بأسم

Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestine

 فلسطين, الضفة الغربية, جنين, عجه: العنوان

Address for Services:

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

)496(

Trade Mark No.: 29509

29509 : العالمة التجارية رقم

In Class: 42

42 : في الصنف

Date: 23/06/2016

2016/06/23 : التاريخ

In Respect of: Computer hardware (Consultancy in the
design and development of ) , Computer programming,
Computer programs (Duplication of ), Computer
software consultancy, Computer software design,
Computer software Maintenance of, Consultancy
(Computer software), Consultancy in the design and
development of computer hardware, Conversion of
data or documents from physical to electronic media,
Software (Updating of computer)
In the name of: Sharekat Alsafi Lil Anthema Aledaria
,walmalia Mosahama Khososya

، استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر: من اجل
، استشارات برامج الكمبيوتر، نسخ برامج الكمبيوتر،برمجة الكمبيوتر
 االستشارات في، صيانة برامج الكمبيوتر،تصميم برامج الكمبيوتر
،االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر،برامج الكمبيوتر
 تحديث،تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية
برامج الكمبيوتر
 شركة الصافي لألنظمة االدارية والمالية مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Ramallah Sateh Marhaba Emaret Hi Tec t1
Address for Services:
Emaret Hi Tec t1

Ramallah Sateh Marhaba

1 رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تيك ط: العنوان
1 رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تيك ط: عنوان التبليغ

)497(

Trade Mark No.: 29510

29510 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 25

العـدد السابع عشر

25 : في الصنف

Date: 26/06/2016

2016/06/26 : التاريخ

In Respect of: Clothes and shoes

 المالبس واالحذية: من اجل

In the name of: Shareket Camel Li Synaaet Al Ahthya
W Al Estethmar

 شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار: بأسم

Address: Hebron, Palestine

 فلسطين-  الخليل: العنوان

Address for Services:

ط3 -  برج رام الله التجاري-  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
Adv Bilal Kamal - Ramalah - borj ramallah Al tigare floor 3

)498(

Trade Mark No.: 29511

29511 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 26/06/2016

2016/06/26 : التاريخ

In Respect of: Clothes and shoes

 المالبس واالحذية: من اجل

In the name of: Shareket Camel Li Synaaet Al Ahthya
W Al Estethmar

 شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار: بأسم

Address: Hebron, Palestine
Address for Services:

 فلسطين-  الخليل: العنوان
ط3 -  برج رام الله التجاري-  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
Adv Bilal Kamal - Ramalah - borj ramallah Al tigare floor 3

)499(

Trade Mark No.: 29512

29512 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 9

العـدد السابع عشر

9 : في الصنف

Date: 26/06/2016

2016/06/26 : التاريخ

In Respect of: Acoustic [sound] alarms, Alarms (Fire)
, Anti-theft warning apparatus , Detectors (Smoke)
, Extinguishers , Fire alarms , Fire beaters , Fire
blankets , Fire (Clothing for protection against) , Fire
extinguishing apparatus , Fire hose , Fire hose nozzles
, Protective helmets

 أجهزة،  أجهزة إنذار ضد الحريق،  أجهزة إنذار صوتية: من اجل
 أدوات إنذار ضد،  طفايات الحريق،  كواشف دخان، إنذار ضد السرقة
 مالبس واقية من،  بطانيات إخماد الحريق،  خمادات حريق، الحريق
 فوهات خراطيم،  خراطيم إطفاء الحريق،  أجهزة إطفاء الحريق، الحريق
 خوذ واقية، إطفاء الحريق

In the name of: Shareket Camel Li Synaaet Al Ahthya
W Al Estethmar
Address: Ramallah Walbeirah

 أسامة هاني صالح عوض: بأسم
 رام الله والبيرة: العنوان

Address for Services: Ramallah Walbeirah

 رام الله والبيرة: عنوان التبليغ

)500(

Trade Mark No.: 29513
In Class: 30
Date: 27/06/2016
In Respect of: rice
In the name of: sharekt abdulrahman w mohammad al
abdel.aziz al-shalan

29513 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/27 : التاريخ
 االرز: من اجل
 شركة عبد الرحمن ومحمد عبد العزيز الشعالن: بأسم

Address: al mmlka al arabia al saodia/ dammam_ P.O.
BOX 1620

584  الدمام _ ص ب/  المماكة العربية السعودية: العنوان

Address for Services: al mmlka al arabia al saodia/
dammam_ P.O. BOX 1620

584  الدمام _ ص ب/  المماكة العربية السعودية: عنوان التبليغ

العـدد السابع عشر
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()501

Trade Mark No.: 29515

العالمة التجارية رقم 29515 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 27/06/2016

التاريخ 2016/06/27 :

In Respect of: ORTHOTICS APPLIANCES

من اجل  :مشدات طبية

In the name of: OTHMAN A A TITI

بأسم  :شركة عبد الرحمن ومحمد عبد العزيز الشعالن

Address: HEBRON ISSA

العنوان  :المماكة العربية السعودية  /الدمام _ ص ب 584

Address for Services: HEBRON ISSA

عنوان التبليغ  :المماكة العربية السعودية  /الدمام _ ص ب 584

()502

العالمة التجارية رقم 29516 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2016/06/27 :
من اجل  :اجهزة التنفس االصطناعي ,اجهزة اشعة اكس للغايات الطبية,
اجهزة التحاليل الطبية ,كراسي ذات اذرع لغايات طبية او طب االسنان,
اجهزة قياس ضغط الدم الشرياني ,جلد اصطناعي لغايات جراحية,
اسنان اصطناعية ,اطقم اسنان ,جفنات (قصعات) لغايات طبية,

Trade Mark No.: 29516
In Class: 10
Date: 27/06/2016
;In Respect of: Apparatus for artificial respiration
X-ray apparatus for medical purposes; apparatus for
use in medical analysis; armchairs for medical or dental
;purposes; arterial blood pressure measuring apparatus
artificial skin for surgical purposes; artificial teeth,
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dentures; basins for medical purposes; cannulae; cases
fitted for medical instruments; catheters; cutting discs
for dental purposes; dental apparatus and instruments;
dental apparatus, electric; dental broaches; dental burs;
dental drills; diagnostic apparatus for medical purposes;
drainage tubes for medical purposes; filling instruments
for dental purposes; forceps; gloves for medical purposes;
grinding discs for dental purposes; injectors for medical
purposes; knives for surgical purposes; lamps for medical
purposes; lasers for medical purposes; medical apparatus
and instruments; Medical cutting devices; mirrors for
dentists; mirrors for surgeons; needles for medical
purposes; operating instruments; operating tables;
ophthalmoscopes; orthodontic appliances; orthopedic
articles; pharmaceutical apparatus and instruments;
pins for artificial teeth; prosthetic instruments for
dental purposes; protection devices against X-rays, for
medical purposes; radiological apparatus for medical
purposes; saws for surgical purposes; scalpels; scissors
for surgery; sets of artificial teeth; stents; surgical
apparatus and instruments; surgical cutlery; surgical
cutting instruments; surgical implants comprised of
artificial materials; surgical staplers; surgical staples;
surgical staple removers; suture apparatus (for medical
purposes); suture materials; suture needles; syringes
for injections; syringes for medical purposes; teeth
protectors for dental purposes; thread, surgical; tongue
depressors for medical purposes; traction apparatus
for medical purposes; trocars; ultraviolet ray lamps for
medical purposes; veterinary apparatus and instruments

العـدد السابع عشر

 اقراص قطع, قثاطر, علب معدة لالدوات الطبية,)قنيات (قصيبات
 اجهزة كهربائية, االجهزة واالدوات لطب االسنان,لغايات طب االسنان
, حافرات لالسنان, مثاقب لالسنان, بروشات طب االسنان,لطب االسنان
, انابيب تصريف للغايات الطبية,اجهزة تشخيص للغايات الطبية
 قفازات للغايات, مالقط,ادوات تعبئة او حشو لغايات طب االسنان
, محاقن للغايات الطبية, اقراص طحن لغايات طب االسنان,الطبية
 اجهزة, مصابيح كهربائية لغايات طبية,سكاكين الغراض جراحية
 ادوات القطع للغايات, اجهزة وادوات طبية,ليزر لغايات طبية
 ادوات لعمليات, ابر لغايات طبية, مرايات الطباء االسنان,الطبية
, ادوات تقويم االسنان, مناظير العين, طاوالت للعمليات,الجراحة
 دبابيس لتثبيت االسنان, اجهزة وادوات الصيدلة,مفاصل تجبيرية
 اجهزة واقية من, ادوات االستبدال لغايات طب االسنان,االصطناعية
 مناشير, اجهزة اشعاعية لغايات طبية,اشعة اكس لغايات طبية
, اطقم اسنان اصطناعية, مقصات للجراحة, مشارط,الغراض جراحية
 ادوات القطع, سكاكين للجراحة, اجهزة وادوات الجراحة,دعامات
 دبابيس, كباسات للجراحة, رقع جراحية من مواد اصطناعية,للجراحة
 ابر, مواد الخياطة الجراحية, مزيالت الدبابيس الجراحية,للجراحة
 واقيات االسنان, محاقن للغايات الطبية, محاقن,للخياطة الجراحية
, مثبت اللسان للغايات الطبية, خيوط جراحية,لغايات طب االسنان
 مصابيح االشعة فوق البنفسجية, مبازل,اجهزة شد لغايات طبية
 اجهزة ومعدات بيطرية,لغايات طبية

In the name of: MANI, Inc.

. انك, ماني: بأسم

Address: 8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya,
Tochigi, Japan

, توشيغي, اوتسونوميا, كيوهارا انداستريال بارك3-8 : العنوان
اليابان

Address for Services: HEBRON ISSA

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

)503(

Trade Mark No.: 29517

29517 : العالمة التجارية رقم
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In Class: 35

العـدد السابع عشر

35 : في الصنف

Date: 27/06/2016

2016/06/27 : التاريخ

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

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل: من اجل
النشاط المكتبي

In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya

 شركة بوابة اسطنبول الذهبية لتجارة السلع االستهالكية: بأسم
مساهمة خصوصية

Address: Ramallah Albearih Emaret Istanboul Sintar
Address for Services:
Istanboul Sintar

 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: العنوان

Ramallah Albearih Emaret

 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: عنوان التبليغ

)504(

Trade Mark No.: 29518
In Class: 35

29518 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف

Date: 27/06/2016

2016/06/27 : التاريخ

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

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل: من اجل
النشاط المكتبي

In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya

 شركة بوابة اسطنبول الذهبية لتجارة السلع االستهالكية: بأسم
مساهمة خصوصية

Address: Ramallah Albearih Emaret Istanboul Sintar
Address for Services:
Istanboul Sintar

Ramallah Albearih Emaret

 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: العنوان
 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: عنوان التبليغ

384

2017/1/26

العـدد السابع عشر

)505(

Trade Mark No.: 29519

29519 : العالمة التجارية رقم

In Class: 44

44 : في الصنف

Date: 27/06/2016

2016/06/27 : التاريخ

In Respect of: Baths (Turkish ) , Beauty salons ,
Hair implantation , Hairdressing salons , Manicuring
, Massage , Opticians’ services , Sauna services ,
Visagists’ services

،  زراعة الشعر،  صالونات التجميل،  الحمامات التركية: من اجل
 المساج التدليك،  العناية بأظافر اليدين، صالونات تسريح الشعر
 خدمات خبراء التجميل،  خدمات الساونا،  خدمات فنيي البصريات،

In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya

 شركة بوابة اسطنبول الذهبية لتجارة السلع االستهالكية: بأسم
مساهمة خصوصية

Address: Ramallah Albearih Emaret Istanboul Sintar
Address for Services:
Istanboul Sintar

 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: العنوان

Ramallah Albearih Emaret

 رام الله البيرة عمارة اسطنبول سنتر: عنوان التبليغ

)506(

Trade Mark No.: 29520
In Class: 9
Date: 27/06/2016
In Respect of: Cases (Eyeglass) , Condensers (Optical)
, Contact lenses , Contact lenses (Containers for) ,

29520 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2016/06/27 : التاريخ
 أوعية،  عدسات الصقة،  مكثفات بصرية،  علب للنظارات: من اجل
 سالسل للنظارات، ) عدسات تقويم البصر (بصرية، للعدسات الالصقة
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العـدد السابع عشر

Correcting lenses [optics] , Eyeglass chains , Eyeglass
cords , Eyeglass frames , Eyeglasses , Eyepieces , Lens
hoods , Lenses (Optical) , Optical glass , Spherometers ,
Sunglasses , Telemeters

 أغطية،  عدسات عينية،  نظارات،  أطر للنظارات، خيوط للنظارات
 أجهزة قياس تقوس،  زجاج بصريات،  عدسات بصرية، عدسات
 أجهزة قياس المدى،  نظارات شمسية، العدسات

In the name of: Sharekat Alhajal Lilbasariyat Waltejara
Adiya Ama

 شركة الحجل للبصريات والتجارة عادية عامة: بأسم

Address: Ramallah Shar’e Rukab Emaret Alhaj Yaseen

 رام الله شارع ركب عمارة الحج ياسين: العنوان

Address for Services: Ramallah Shar’e Rukab Emaret
Alhaj Yaseen

 رام الله شارع ركب عمارة الحج ياسين: عنوان التبليغ

)507(

Trade Mark No.: 29521

29521 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 28/06/2016

2016/06/28 : التاريخ

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; matches

 التبغ وادوات المدخنين واعواد الثقاب: من اجل

In the name of: sharekat dubek leltejarah walistethmar
ltd

 شركة دوبك للتجارة واالستثمار م خ م: بأسم

Address: amaret altaweel - sateh marhaba - ramallah
- palestine

 فلسطين-  رام الله-  سطح مرحبا-  عمارة الطويل: العنوان

Address for Services: amaret altaweel - sateh marhaba
- ramallah - palestine

 فلسطين-  رام الله-  سطح مرحبا-  عمارة الطويل: عنوان التبليغ

)508(

Trade Mark No.: 29522
In Class: 4

29522 : العالمة التجارية رقم
4 : في الصنف
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Date: 28/06/2016

العـدد السابع عشر

2016/06/28 : التاريخ

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.

 المزلقات (زيوت و شحوم، الزيوت والشحوم الصناعية: من اجل
 الوقود (بما في، مركبات امتصاص و ترطيب وتثبيت الغبار، )التزليق
.الشموع وفتائل اإلضاءة، ذلك وقود المحركات) مواد اإلضاءة

In the name of: Eni S.P.A.

.إيه.بي. إيني أس: بأسم

Address: 1, Piazzale, Enrico Mattei 1, 00144 Rome,
Italy
Address for Services:

 إيطاليا،  روما00144 ،1  إنريكو ماتي، بيازالي،1 : العنوان
 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)509(

Trade Mark No.: 29523
In Class: 30
Date: 28/06/2016
In Respect of: Coffee, cocoa; coffee or cocoa based
beverages, chocolate based beverages. Pasta, stuffed
dumplings, noodles. Pastries and bakery products based
on flour; desserts based on flour and chocolate; bread,
simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame
seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches,
[Turkish pastry], pies, cakes, [Turkish dessert based
on dough coated with syrup], [Turkish dessert based
on dough]; desserts based on dough coated with syrup;
puddings, [Turkish pudding], rice pudding, [Turkish
pudding]. Honey, bee glue for human consumption,
propolis for food purposes. Condiments for foodstuff,
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato
sauce. Yeast, baking powder, natural preparations for
improving the shape and colour of flour products,
and preserving them . Flour, semolina, starch for
food. Sugar, cube sugar, powdered sugar. Tea, ice tea.
Confectionery, chocolates, biscuits, crackers, wafers,
milk compound chocolate, tarts, cakes, chocolate and
confectioneries with caramel. Chewing gums. Icecream, edible ices.

29523 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/06/28 : التاريخ
، الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها القهوة أو الكاكاو، القهوة: من اجل
، الفطائر المحشوة، المعكرونة.المشروبات التي أساسها الشوكوالته
 المعجنات ومنتجات المخابز التي أساسها الطحين؛.معكرونة النودلز
 سيميت (معجنات،الحلويات التي أساسها الطحين والشوكوال؛ الخبز
، خبز البيتا، معجنات تركية،)تركية على شكل حلقات مغطاة بالسمسم
 (حلويات تركية التي، الكعك، الفطائر،) (المعجنات التركية،الشطائر
 الحلوى التركية التي أساسها،)أساسها عجين مغطى بالشراب المركز
العجين؛ الحلويات التي أساسها العجين المغطاة بالقطر؛ حلوى
.) (البودنغ التركي، حلوى البودينغ باألرز،) (البودنغ التركي،البودينغ
. شمع النحل ألغراض غذائية، غراء النحل لالستهالك البشري،العسل
،) الصلصات(توابل، البهارات،) فانيال (منكهات،بهارات للمواد الغذائية
 المستحضرات، مسحوق الخبيز،  مسحوق الخميرة.صلصة البندورة
، الدقيق. وحفظها،الطبيعية لتحسين شكل ولون منتجات الطحين
، الشاي. مسحوق السكر، مكعبات السكر، السكر. نشا الطعام،السميد
، الكعك المملح، البسكويت، الشوكوالتة، الحلويات.الشاي المثلج
، كعكة الفواكه الصغيرة، الشوكوال بالحليب،البسكويت الهش والرقيق

العـدد السابع عشر
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الكعك ،الشوكوال والحلويات مع الكراميل .العلكة .البوظة ،المثلجات القابلة
لألكل .الملح .الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب ،بالوشار ،الشوفان
المطحون ،رقائق الذره ،حبوب اإلفطار ،القمح المعالج لالستهالك البشري،
الشعير المطحون لالستهالك البشري ،الشوفان المعالج لالستهالك
البشري ،جاودار معالج لالستهالك البشري ،األرز .دبس للطعام.

Salt. Cereal-based snack food, popcorn, crushed oats,
corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human
consumption, crushed barley for human consumption,
processed oats for human consumption, processed rye
for human consumption, rice. Molasses for food.

بأسم  :سولن شيكوالته جيدا سانايي في تيجاريت انونيم شيركيتي

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  .4 :اورجانايز سانايي بولجيسي  83412ان او .لو كاد ان او،4.
شيهيتكاميل ،غازي عنتاب ،تركيا

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu
Cad., No: 4 Sehitkamil Gaziantep, Turkey
Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()510

العالمة التجارية رقم 29524 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2016/06/28 :
من اجل  :المالبس  ,لباس القدم  ,اغطية الرأس
بأسم  :شركة البرو للتجارة واالستثمار

Trade Mark No.: 29524
In Class: 25
Date: 28/06/2016
In Respect of: CLOTHING , FOOT WEAR ,
HEADGEAR
In the name of: SHAREKAT ALBIRRO LELTEJARAH
WALISTETHMAR

العنوان  :عمارة قنداح ط االرضي شارع سينما القصبه رام الله

Address: AMARET QUNDAH GROUND Flr
SHAREA CENEMA ALQASABAH - RAMALLAH

عنوان التبليغ  :عمارة قنداح ط االرضي شارع سينما القصبه رام الله

Address for Services:
AMARET QUNDAH
 GROUND Flr SHAREA CENEMA ALQASABAHRAMALLAH
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)511(

Trade Mark No.: 29525

29525 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 28/06/2016

2016/06/28 : التاريخ

In Respect of: CLOTHING , FOOT WEAR ,
HEADGEAR

 اغطية الرأس,  لباس القدم,  المالبس: من اجل

In the name of: SHAREKAT ALBIRRO LELTEJARAH
WALISTETHMAR

 شركة البرو للتجارة واالستثمار: بأسم

Address: AMARET QUNDAH GROUND Flr
SHAREA CENEMA ALQASABAH - RAMALLAH

 عمارة قنداح ط االرضي شارع سينما القصبه رام الله: العنوان

Address for Services:
AMARET QUNDAH
GROUND Flr SHAREA CENEMA ALQASABAH RAMALLAH

 عمارة قنداح ط االرضي شارع سينما القصبه رام الله: عنوان التبليغ

)512(

Trade Mark No.: 29526
In Class: 43
Date: 28/06/2016
In Respect of: Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
In the name of: cafeteria and restaurant onnab company
Address: alchwitrh mall architecture street near park
families

29526 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2016/06/28 : التاريخ
. االيواء المؤقت- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل
 شركة عناب للمطاعم والكفتيريات: بأسم
 اول طلعه الشويتره عماره الموول: العنوان
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Address for Services: alchwitrh mall architecture
street near park families

العـدد السابع عشر

 اول طلعه الشويتره عماره الموول: عنوان التبليغ

)513(

Trade Mark No.: 29527

29527 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 29/06/2016

2016/06/29 : التاريخ

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

 اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة بالخدمات التي: من اجل
.يؤديها األشخاص والهيئات

In the name of: sharket al bezreh altejareia

 شركة البزرة التجارية: بأسم

Address: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: العنوان

Address for Services: nablus- tulkaram

 شارع طولكرم- نابلس: عنوان التبليغ

)514(

Trade Mark No.: 29528
In Class: 2
Date: 29/06/2016
In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants;

29528 : العالمة التجارية رقم
2 : في الصنف
2016/06/29 : التاريخ
مواد الوقاية من,  الدهانات (البويات) والورنيش والالكية: من اجل
, مواد تلوين ومواد تثبيت االلوان, الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف

العـدد السابع عشر
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راتنجات طبيعية خام ,معادن في شكل رقائق او مسحوق الستخدام
الدهانين وفني الديكور وعمال الطباعة والفنانين

mordants; raw natural resins;metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists

بأسم  :شركة المتون لتجارة وصناعة الدهانات

In the name of: sharekit al motton letejaret wa senaet
aldehanat
Address: nablus -assera al shamaleyah awal al bald

العنوان  :نابلس-عصيرة الشمالية اول البلد جوال0599267277 -
عنوان التبليغ  :نابلس-عصيرة الشمالية اول البلد جوال0599267277 -

nablus -assera al shamaleyah

Address for Services:
awal al bald

()515

العالمة التجارية رقم 29529 :

Trade Mark No.: 29529
In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 29/06/2016

التاريخ 2016/06/29 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادراة وتوجيه االعمال وتفعيل
النشاط المكتبي

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

راتنجات طبيعية خام ,معادن في شكل رقائق او مسحوق الستخدام
الدهانين وفني الديكور وعمال الطباعة والفنانين

mordants; raw natural resins;metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists

بأسم  :شركة رام الله ديجيتال لالنتاج الفني

In the name of: SHAREKAT RAMALLAH DIGITAL
LELINTAJ ALFANI

العنوان  :رام الله  -قصر الريفيرا  -الطابق االرضي
عنوان التبليغ  :رام الله  -قصر الريفيرا  -الطابق االرضي

Address: Ramallah - Qaser Alreevaira –Groond Floor
Ramallah - Qaser Alreevaira

Address for Services:
–Groond Floor

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة
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)516(

Trade Mark No.: 29530

29530 : العالمة التجارية رقم

In Class: 2

2 : في الصنف

Date: 29/06/2016

2016/06/29 : التاريخ

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

مواد الوقاية من,  الدهانات(البويات) والورنيش واللكية: من اجل
مواد تثبيت االلوان,مواد التلوين, الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف
معادن في شكل رقائق او مسحوق الستخدام, راتنجات طبيعية خام,
الدهانين وفني الديكور وعمال الطباعة والفناينن

In the name of: sharekit al motton letejaret wa senaet
aldehanat

 شركة المتون لتجارة وصناعة الدهانات: بأسم

Address: nablus -assera al shamaleyah awal al bald
Address for Services:
awal al bald

0599267277 -عصيرة الشمالية اول البلد جوال- نابلس: العنوان

nablus -assera al shamaleyah

0599267277 -عصيرة الشمالية اول البلد جوال- نابلس: عنوان التبليغ

)517(

Trade Mark No.: 29531
In Class: 5
Date: 29/06/2016
In Respect of: disinfectants, preparations for destroying
vermin , fungicides , herbicides
In the name of: sameh wasfi abedalrahman ishtawi

29531 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/06/29 : التاريخ
مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة- مطهرات: من اجل
ومبيدات اعشاب,فطريات, مبيدات,
 سميح وصفي عبد الرحمن اشتيوي: بأسم

العـدد السابع عشر
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العنوان  :نابلس_بيت ايبا شارع المنطقة الصناعية جوال
0599323850

Address: nablus _betieba indastriak zone _jawwal
0599323850

عنوان التبليغ  :نابلس_بيت ايبا شارع المنطقة الصناعية جوال
0599323850

Address for Services: nablus _betieba indastriak zone
_jawwal 0599323850

()518

Trade Mark No.: 29532

العالمة التجارية رقم 29532 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/06/2016

التاريخ 2016/06/29 :

In Respect of: Diagnostic preparations and reagents for
medical purposes.

من اجل  :المستحضرات والكواشف التشخيصية الغراض طبية.

In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()519

العالمة التجارية رقم 29533 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/06/29 :
من اجل  :المستحضرات والكواشف التشخيصية الغراض طبية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية

Trade Mark No.: 29533
In Class: 5
Date: 29/06/2016
In Respect of: Diagnostic preparations and reagents for
medical purposes.
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()520

Trade Mark No.: 29534

العالمة التجارية رقم 29534 :

In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 29/06/2016

التاريخ 2016/06/29 :
من اجل  :جهاز طبي لقياس مستويات المستحضرات الصيدلية
المضادة للذهان في دم المريض.

In Respect of: Medical device for measuring levels
of anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient’s blood.
In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()521

العالمة التجارية رقم 29537 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/06/29 :
من اجل  :المستحضرات والكواشف التشخيصية الغراض طبية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :رام الله ص.ب74.

Trade Mark No.: 29537
In Class: 5
Date: 29/06/2016
In Respect of: Diagnostic preparations and reagents for
medical purposes.
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.
Address for Services:
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)522(

Trade Mark No.: 29589

29589 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 20/06/2016

2016/06/20 : التاريخ

In Respect of: Sterile and antiseptic materials

 مواد معقمة ومطهرة: من اجل

In the name of: Orient Trading & Marketing Company

 شركة أورينت للتجارة والتسويق: بأسم

Address: Orient Building – YMCA St. – P.O.Box 1045
- Bethlehem – Palestine

 بيت-  مفرق الملعب البلدي- YMCA  شارع-  عمارة أورينت: العنوان
 فاسطين- لحم

Address for Services: Orient Building – YMCA St. –
P.O.Box 1045 - Bethlehem – Palestine

 مفرق الملعب البلدي- YMCA  شارع-  عمارة أورينت: عنوان التبليغ
 فاسطين-  بيت لحم-

)523(

Trade Mark No.: 29590
In Class: 5
Date: 04/07/2016
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, antihistamine pharmaceutical preparation.
In the name of: Bayer Consumer Care AG

29590 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2016/07/04 : التاريخ
 مستحضرات صحية،  مستحضرات صيدالنية وبيطرية: من اجل
 مواد تغذية صحية لالستعمال الطبي وأغذية، لإلستعمال الطبي
 مواد حشو األسنان،  لصقات طبية ومواد ضماد، لألطفال والرضع
 ومستحضرات إلبادة اآلفات النباتية،  مطهرات، وشمع طب األسنان
 مستحضر، والحيوانية ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
.صيدالني مضاد للهيستامين
 باير كونسيومر كير آ جي: بأسم

العـدد السابع عشر
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Address: Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland

العنوان  :بيتر مريان -أس تي آر 4052 ،84 .بازل  ،سويسرا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()524

Trade Mark No.: 29591

العالمة التجارية رقم 29591 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 04/07/2016

التاريخ 2016/07/04 :
من اجل  :الخدمات المالية؛ بطاقات اإلئتمان ،خدمات بطاقات الخصم
وبطاقات الدفع ؛ تعامالت الدائن والمدين اإللكترونية؛ الخدمات
المصرفية؛ خدمات دفع وتقديم الفواتير؛ خدمات تحويل االموال عبر
الوسائط االلكترونية؛ خدمات اإلدارة االئتمانية؛ المعلومات المالية
الموزعة عبر شبكات الحاسوب العالمية.
بأسم  :ديسكوفر فينانشل سيرفيسز
العنوان  2500 :ليك كوك روود  ،ريفروودس ،إيللينوى ، 60015
الواليات المتحدة األمريكية

In Respect of: Financial services; credit card, debit
card and payment card services; electronic credit and
debit transactions; banking services; bill payment and
;presentment services; electronic funds transfer services
credit management services; financial information
disseminated via a global computer network.
In the name of: Discover Financial Services
Address: 2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015
U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()525

العالمة التجارية رقم 29592 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/07/04 :
من اجل  :المسكنات ،بلسم لغايات طبية ،مستحضرات كيميائية
لغايات طبية ،مستحضرات كيميائية الستخدامات صيدالنية ،دقيق
لغايات صيدالنية ،جيالتين (هالم) لغايات طبية ،جليسرين لغايات
طبية ،مستحضرات للبواسير ،مستحضرات خاصة للبواسير، ،

Trade Mark No.: 29592
In Class: 5
Date: 04/07/2016
In Respect of: Analgesics, Balms for medical purposes,
Chemical preparations for medical purposes, Chemical
preparations for pharmaceutical purposes, Flour
for pharmaceutical purposes, Gelatine for medical
purposes, Glycerine for medical purposes,
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Haemorrhoid preparations, Hemorrhoid preparations,
Medicines for human purposes, Ointments for
pharmaceutical purposes, Pharmaceutical preparations
for treatment of anal fissures and rectal discomfort,
Tissues impregnated with pharmaceutical lotions.

العـدد السابع عشر

 مستحضرات، مراهم لغايات صيدالنية،أدوية لالستخدام البشري
 مناديل ورقية،صيدالنية لعالج الشقوق الشرجية و االنزعاج الشرجي
.مشربة بغسوالت (لوشن) صيدالنية

In the name of: Care Pharmaceuticals Pty Limited

 كير فارماسيوتيكالز بي تي واي ليميتد: بأسم

Address: 75 Grafton Street Bondi Junction New South
Wales, 2022, Australia
Address for Services:

، نيو ساوث واليز، بوندي جنكشن، جرافتون ستريت75 : العنوان
 أستراليا،2022
 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)526(
Trade Mark No.: 29593

29593 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 04/07/2016

2016/07/04 : التاريخ

In Respect of: Entertainment services; provision of
children’s play areas at restaurants; provision of game
playing facilities featuring arcade games, video games
and coin operated games; amusement arcades and
amusement arcade rides; live theatrical performances
featuring live and electronically animated characters.

للعب األطفال
ِ  خدمات الترفيه؛ توفير مساحات مخصصة: من اجل
في المطاعم؛ توفير مرافق لممارسة األلعاب التي تشمل ألعاب قاعات
التسلية والعاب الفيديو واأللعاب التي تعمل بالقطع المعدنية؛
قاعات التسلية وألعاب قاعات التسلية التي يتم ركوبها وامتطائها؛
العروض المسرحية الحية التي تشمل شخصيات حية وشخصيات
.يتم تحريكها إلكترونيا

In the name of: CEC Entertainment Concepts, L.P.

. بي. أل، سي إي سي انترتاينمنت كونسبتس: بأسم

Address: 1707 Marketplace Blvd., Suite 200, Irving,
Texas 75063, United States of America
Address for Services:

 تكساس، ايرفنغ،200  سويت، ماركتباليس بوليفارد1707 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية،75063
رام الله,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ

)527(

Trade Mark No.: 29594
In Class: 43

29594 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف

العـدد السابع عشر
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Date: 04/07/2016

التاريخ 2016/07/04 :

In Respect of: Restaurant services.

من اجل  :خدمات المطاعم.

In the name of: CEC Entertainment Concepts, L.P.

بأسم  :سي إي سي انترتاينمنت كونسبتس ،أل .بي.
العنوان  1707 :ماركتباليس بوليفارد ،سويت  ،200ايرفنغ ،تكساس
 ،75063الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1707 Marketplace Blvd., Suite 200, Irving,
Texas 75063, United States of America
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()528

Trade Mark No.: 29595

العالمة التجارية رقم 29595 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 04/07/2016

التاريخ 2016/07/04 :
للعب األطفال
من اجل  :خدمات الترفيه؛ توفير مساحات مخصصة ِ
في المطاعم؛ توفير مرافق لممارسة األلعاب التي تشمل ألعاب قاعات
التسلية والعاب الفيديو واأللعاب التي تعمل بالقطع المعدنية؛
قاعات التسلية وألعاب قاعات التسلية التي يتم ركوبها وامتطائها؛
العروض المسرحية الحية التي تشمل شخصيات حية وشخصيات
يتم تحريكها إلكترونيا.

In Respect of: Entertainment services; provision of
children’s play areas at restaurants; provision of game
playing facilities featuring arcade games, video games
and coin operated games; amusement arcades and
amusement arcade rides; live theatrical performances
featuring live and electronically animated characters.
In the name of: CEC Entertainment Concepts, L.P.

بأسم  :سي إي سي انترتاينمنت كونسبتس ،أل .بي.
العنوان  1707 :ماركتباليس بوليفارد ،سويت  ،200ايرفنغ ،تكساس
 ،75063الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1707 Marketplace Blvd., Suite 200, Irving,
Texas 75063, United States of America

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

Address for Services:

()529

العالمة التجارية رقم 29596 :
في الصنف 43 :

Trade Mark No.: 29596
In Class: 43

العـدد السابع عشر
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Date: 04/07/2016

التاريخ 2016/07/04 :

In Respect of: Restaurant services.

من اجل  :خدمات المطاعم.

In the name of: CEC Entertainment Concepts, L.P.

بأسم  :سي إي سي انترتاينمنت كونسبتس ،أل .بي.
العنوان  1707 :ماركتباليس بوليفارد ،سويت  ،200ايرفنغ ،تكساس
 ،75063الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1707 Marketplace Blvd., Suite 200, Irving,
Texas 75063, United States of America
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()530

Trade Mark No.: 29597

العالمة التجارية رقم 29597 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 04/07/2016

التاريخ 2016/07/04 :
من اجل  :مواد التجميل العشبية ,والعضوية ,والمصنوعة من
االيروفيديا لغير االستخدام الطبي ,الصابون ,العطور ,الزيوت
االساسية ,زيوت الشعر ,لوشن الشعر ,زيوت التدليك ,منظفات
االسنان ,مسحوق التالك للزينة ,الكريمات ,اللوشن ,الشامبو,
مستحضرات الوقاية من الشمس ,غسول الوجه ,مستحضرات
العناية بالشعر لالستخدام الشخصي ,مستحضرات العناية بالنظافة
الشخصية ,جيل ومعطرات الجسم ,مواد التجميل ,الفازلين بكلفة
انواعه متضمنا واقي الشفاه

In Respect of: Herbal, organic, ayurvedic and other non
medicated cosmetics, Soaps; perfumery, essential oils,
hair oils, hair lotions, massage oils; dentifrices, talcum
powder, creams, lotions, shampoos, sun protection
preparations, face wash, hair preparations for personal
use, personal hygiene preparations, body gels and
toiletries, cosmetic, petroleum jelly of all kinds
including lip guard

In the name of: JOY CREATORS LLP

بأسم  :جوي كرياتورز ال ال بي
العنوان  ,4 :ميسوري رود ,كولكاتا ,-700026البنغال الغربية ,الهند

Address: 4, MYSORE ROAD, KOLKATA – 700 026,
WEST BENGAL, INDIA

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

Address for Services:

()531

العالمة التجارية رقم 29599 :

Trade Mark No.: 29599

العـدد السابع عشر
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In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 10/07/2016

التاريخ 2016/07/10 :
من اجل  :المركبات؛ السيارات؛ محركات المركبات البرية؛ وصالت قارنة
للمركبات البرية؛ ممتصات صدمات التعليق للمركبات؛ مساند الرأس
لمقاعد السيارات؛ أسقف سيارات؛ هياكل السيارات؛ أجهزة إنذار
رجوع المركبات إلى الخلف؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ إطارات لعجالت
المركبات؛ عجالت المركبات؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛ واقيات
الصدمات للمركبات؛ المحركات ،الكهربائية ،للمركبات البرية؛ مركبات
كهربائية؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛ أغلفة لإلطارات الهوائية
(إطارات)؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات ؛ المكابح للمركبات؛
وتجهيزات نقل الحركة ،للمركبات البرية؛ محركات نفاثة للمركبات
البرية؛ الزجاج األمامي؛ إطارات هوائية (إطارات)؛ أبواب للمركبات؛
اإلطارات المعدنية لعجالت المركبات؛ مقاعد للوهج للمركبات؛ هياكل
السيارات؛ ّ للمركبات؛ التوربينات للمركبات البرية؛ أجهزة منع السرقة
للسيارات؛ األجهزة المضاد علب التروس للمركبات البرية؛ محوالت عزم
الدوران للمركبات البرية؛ عجالت توجيه المركبات؛ أكياس هواء [أجهزة
أمان ]،في السيارات.

;In Respect of: Vehicles; cars; engines for land vehicles
couplings for land vehicles; suspension shock
absorbers for vehicles; head-rests for automobile
seats; automobile hoods; automobile chassis; reversing
alarms for vehicles; luggage carriers for vehicles; tires
for vehicle wheels; vehicle wheels; safety belts for
vehicle seats; vehicle bumpers; motors, electric, for land
;vehicles; electric vehicles; clutches for land vehicles
;casings for pneumatic tires [tyres]; windshield wipers
brakes for vehicles; transmissions, for land vehicles; jet
engines for land vehicles; windscreens; pneumatic tires
;[tyres]; doors for vehicles; rims for vehicle wheels
vehicle seats; turbines for land vehicles; anti-theft
;devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles
;automobile bodies; gear boxes for land vehicles
torque converters for land vehicles; steering wheels for
]vehicles; air bags [safety devices for automobiles

In the name of: FCA Italy S.p.A

بأسم  :أف سي إيه إيتالي أس.بي.إيه
العنوان  :كورسو جيوفاني أجنيللي  10135 ، 200تورينو  ،إيطاليا

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino,
Italy

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

()532

العالمة التجارية رقم 29600 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :االرز

Trade Mark No.: 29600
In Class: 30
Date: 12/07/2016
In Respect of: rice

العـدد السابع عشر
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In the name of: SHARIKAT AL MAWARED AL
WATANIAH LILESTETHMAR

بأسم  :شركة الموارد الوطنية لالستثمار
العنوان  :الخليل  -وادي ابو اكتيله

Address: AL KHALIL -WADI ABU EKTELAH-

عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة

Address for Services:

()533

Trade Mark No.: 29601

العالمة التجارية رقم 29601 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 12/07/2016

التاريخ 2016/07/12 :

In Respect of: rice

من اجل  :االرز

In the name of: SHARIKAT AL MAWARED AL
WATANIAH LILESTETHMAR

بأسم  :شركة الموارد الوطنية لالستثمار
العنوان  :الخليل  -وادي ابو اكتيله

Address: AL KHALIL -WADI ABU EKTELAH-

عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة

Address for Services:

()534

العالمة التجارية رقم 29603 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :الحليب ،مسحوق الحليب ،الحليب المخثر والمنكه والمخفوق؛

Trade Mark No.: 29603
In Class: 29
Date: 12/07/2016
In Respect of: Milk, milk powder, gelled,

العـدد السابع عشر
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منتجات الحليب ،وبخاصة حلوى الحليب ،اللبن ،مشروبات اللبن ،جبن
الحلوم ،المشروبات السادة أو المنكهة والتي تتألف أساسًا من الحليب
أو منتجات الحليب ،مشروبات الحليب التي تتألف أساسًا من الحليب،
مشروبات الحليب التي تشتمل على الفواكه؛ منتجات الحليب المخمر
السادة أو المنكه؛ خمائر الحليب ألغراض الطبخ.

flavored and whipped milk. Milk products, namely:
milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese,
plain or flavored beverages composed mainly of milk or
milk products, milky beverages mainly made of milk,
milky beverages comprising fruit. Fermented plain or
flavored milky products; milk ferments for culinary
purposes.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون

Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE

العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

()535

العالمة التجارية رقم 29604 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :الكاكاو ،الشوكوال ،المشروبات التي أساسها الكاكاو ،المشروبات
التي أساسها الشوكوال ،المشروبات التي أساسها القهوة ،المشروبات
التي أساسها الشاي؛ الكاسترد؛ موسية الشوكوال ،موسية حلوى الفاكهة
[حلويات] ،حلويات ،حلويات السكر ،السكر ،األرز المنتفخ ،مستحضرات
محضرة من الحبوب وحبوب اإلفطار؛ البسكويت (الحلو والمالح)؛ الكيك؛
الفطائر؛ كعكة الوافل؛ حلوى أساسها الحبوب [حلويات]؛ أقراص األرز؛
أقراص السميد؛ مهلبية األرز ،وجبات خفيفة أساسها األرز [حلويات]؛
وجبات خفيفة أساسها الحبوب [حلويات]؛ مثلجات صالحة لألكل،
مثلجات صالحة لألكل تتألف أساسًا من اللبن واآليس كريم والشراب
(مثلجات صالحة لألكل) ،اللبن المجمد (مثلجات صالحة لألكل) ،مثلجات
منكهة؛ صلصة الكولي من الفواكه [صلصات].
بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون
العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا

Trade Mark No.: 29604
In Class: 30
Date: 12/07/2016
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; pastry; waffles; cereal-based desserts
[confectionery]; rice cakes; semolina cakes; rice
pudding, rice-based snacks [confectionery], cereal-based
snacks [confectionery]; edible ices, edible ices primarily
consisting of yogurt, ice creams, sherbets (edible ices),
frozen yogurts (edible ices), flavored ices; fruit coulis
[sauces].
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

()536

Trade Mark No.: 29605

العالمة التجارية رقم 29605 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 12/07/2016

التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :ماء مقطر أو فوار (مياه معدنية أو غير معدنية) ،عصائر الفواكه أو
الخضراوات ،مشروبات الفواكه أو الخضراوات ،الليموناضة ،ماء الصودا ،شربات،
مستحضرات مشروبات ،عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات ،خالصات
الفواكه أو الخضراوات الخالية من الكحول ،مشروبات خالية من الكحول.

In Respect of: Still or sparkling water (minerai or non
minerai), fruit or vegetable juices, fruit or vegetable
drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink
preparations, syrups for drinks, alcohol-free fruit or
vegetable extracts, alcohol-free drinks.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون

Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE

العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

()537

العالمة التجارية رقم 29606 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :الحليب ،مسحوق الحليب ،الحليب المخثر والمنكه والمخفوق؛
منتجات الحليب ،وبخاصة حلوى الحليب ،اللبن ،مشروبات اللبن ،جبن الحلوم،

Trade Mark No.: 29606
In Class: 29
Date: 12/07/2016
In Respect of: Milk, milk powder, gelled, flavored and
whipped milk. Milk products, namely: milky desserts,

العـدد السابع عشر
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المشروبات السادة أو المنكهة والتي تتألف أساسًا من الحليب أو منتجات
الحليب ،مشروبات الحليب التي تتألف أساسًا من الحليب ،مشروبات الحليب
التي تشتمل على الفواكه؛ منتجات الحليب المخمر السادة أو المنكه؛ خمائر
الحليب ألغراض الطبخ.

yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese, plain or
flavored beverages composed mainly of milk or milk
products, milky beverages mainly made of milk, milky
beverages comprising fruit. Fermented plain or flavored
milky products; milk ferments for culinary purposes.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون

Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE

العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

()538

العالمة التجارية رقم 29607 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :الكاكاو ،الشوكوال ،المشروبات التي أساسها الكاكاو ،المشروبات
التي أساسها الشوكوال ،المشروبات التي أساسها القهوة ،المشروبات التي
أساسها الشاي؛ الكاسترد؛ موسية الشوكوال ،موسية حلوى الفاكهة [حلويات]،
حلويات ،حلويات السكر ،السكر ،األرز المنتفخ ،مستحضرات محضرة من الحبوب
وحبوب اإلفطار؛ البسكويت (الحلو والمالح)؛ الكيك؛ الفطائر؛ كعكة الوافل؛ حلوى
أساسها الحبوب [حلويات]؛ أقراص األرز؛ أقراص السميد؛ مهلبية األرز ،وجبات
خفيفة أساسها األرز [حلويات]؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب [حلويات]؛
مثلجات صالحة لألكل ،مثلجات صالحة لألكل تتألف أساسًا من اللبن واآليس
كريم والشراب (مثلجات صالحة لألكل) ،اللبن المجمد (مثلجات صالحة لألكل)،
مثلجات منكهة؛ صلصة الكولي من الفواكه [صلصات].
بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون
العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا
عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 29607
In Class: 30
Date: 12/07/2016
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; pastry; waffles; cereal-based desserts
[confectionery]; rice cakes; semolina cakes; rice
pudding, rice-based snacks [confectionery], cereal-based
snacks [confectionery]; edible ices, edible ices primarily
consisting of yogurt, ice creams, sherbets (edible ices),
frozen yogurts (edible ices), flavored ices; fruit coulis
[sauces].
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE
Address for Services:

العـدد السابع عشر
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Trade Mark No.: 29608

العالمة التجارية رقم 29608 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 12/07/2016

التاريخ 2016/07/12 :
من اجل  :ماء مقطر أو فوار (مياه معدنية أو غير معدنية) ،عصائر الفواكه أو
الخضراوات ،مشروبات الفواكه أو الخضراوات ،الليموناضة ،ماء الصودا ،شربات،
مستحضرات مشروبات ،عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات ،خالصات
الفواكه أو الخضراوات الخالية من الكحول ،مشروبات خالية من الكحول.

In Respect of: Still or sparkling water (minerai or non
minerai), fruit or vegetable juices, fruit or vegetable
drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink
preparations, syrups for drinks, alcohol-free fruit or
vegetable extracts, alcohol-free drinks.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

بأسم  :كمباجني جيرافيس دانون

Address: 17, boulevard Haussmann 75009 PARISF
RANCE

العنوان  :العنوان  ،17بوليفارد هاوسمان  75009باريس فرنسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس -فلسطين

()540

العالمة التجارية رقم 29609 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2016/07/13 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات-
بأسم  :ثائر عبد الحميد احمد القدسي
العنوان  :الماصيون بجانب سوبر ماركت حمادة

Trade Mark No.: 29609
In Class: 43
Date: 13/07/2016
In Respect of: Services for providing food and drin; .
In the name of: Thaer Abedalhameed
Address: Ahmad Alqudsi
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Address for Services: Ahmad Alqudsi

العـدد السابع عشر

 الماصيون بجانب سوبر ماركت حمادة: عنوان التبليغ

)541(

Trade Mark No.: 29610

29610 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 12/07/2016

2016/07/12 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food and drink;
temporary accommodation

 اإليواء المؤقت، خدمات تقديم االطعمة والمشروبات: من اجل

In the name of: AL Awn Al Arabiah Restaurant Co. LLC

.م.م. شركة مطاعم العون العربية ذ: بأسم

Address: P.O. Box : 8918 Amman 11121 Jordan

 االردن,11121  عمان8918 .ب. ص: العنوان

Address for Services:

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

)542(

Trade Mark No.: 29611
In Class: 35
Date: 12/07/2016
In Respect of: Catalog ordering services in the fields of
valves and valve accessories; electronic catalog services
in the fields of valves and valve accessories; mail
order catalog services in the fields of valves and valve
accessories; advertising by mail order;

29611 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/07/12 : التاريخ
 خدمات طلب الكتالوجات في مجال الصمامات و االكسسوارات الخاصة: من اجل
 خدمات الكتالوجات االلكترونية في مجال الصمامات واالكسسوارات الخاصة,بها
, خدمات الطلب عبر البريد في مجال الصمامات و االكسسوارات الخاصة بها,بها
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presentation of goods on communication media, for
retail purposes; catalogues, mail order catalogues and
online catalogues featuring valves, motion and fluid
control products, control systems and air preparation
components being retail services

العـدد السابع عشر

 عرض البضائع عبر وسائل االتصال الغراض,الدعاية واالعالن عبر البريد
 البيع بالتجزئة للكاتالوجت وخدمات طلب الكاتالوجات و,البيع بالتجزئة
الكاتالوجات االلكترونية ومنتجات التحكم بالحركة والسوائل و انظمة
التحكم ومكونات تحضير ومرور الهواء

In the name of: Automatic Switch Company

 اوتوماتيك سويتش كومباني: بأسم

Address: 50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, United States of America

 الواليات,07932  ان جيه, فلورهام بارك, هانوفر رود60-50 : العنوان
المتحدة االمريكية

Address for Services:

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

)543(

Trade Mark No.: 29612

29612 : العالمة التجارية رقم

In Class: 39

39 : في الصنف

Date: 12/07/2016

2016/07/12 : التاريخ

In Respect of: Delivery of goods by mail order

 توصيل البضائع بالبريد: من اجل

In the name of: Automatic Switch Company

 اوتوماتيك سويتش كومباني: بأسم

Address: 50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, United States of America

 الواليات,07932  ان جيه, فلورهام بارك, هانوفر رود60-50 : العنوان
المتحدة االمريكية

Address for Services:

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

)544(

Trade Mark No.: 29617
In Class: 30

29617 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
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Date: 13/07/2016
In Respect of: Coffee, coffee extracts, coffee-based
preparations and beverages; iced coffee; coffee
substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations
and beverages based on coffee substitutes; chicory (coffee
substitute); tea, tea extracts, tea-based preparations and
beverages; iced tea; malt-based preparations for human
consumption; cocoa and cocoa-based preparations and
beverages; chocolate, chocolate products, chocolatebased preparations and beverages; confectionery, sweets,
candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum;
natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry;
biscuits, cookies, cakes, wafers, toffees, puddings; ice
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen
cakes, soft ices, frozen yoghurts; binding agents for
making ice cream and/or water ices and/or sherbets and/
or frozen confections and/or frozen cakes and/or soft
ices and/or frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli,
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal
preparations.

العـدد السابع عشر

2016/07/13 : التاريخ
ّ
ّ
 بدائل، القهوة المثلجة، المشروبات المكونة من البن، البن: من اجل
ّ  المشروبات والمستحضرات،القهوة
، الشاي،المكونة من بدائل القهوة
ّ
ّ المشروبات والمستحضرات
 وبدائل، الشاي المثلج،المكونة من الشاي
ّ
 المشروبات والمستحضرات المكونة من، الكاكاو،الحبوب ومستحضراتها
 المشروبات والمستحضرات، منتجات الشوكوالته، الشوكوالته، الكاكاو
ّ
 منتجات، العلكة، السكر، السكاكر، الحلويات،المكونة من الشوكوالته
، الفطائر والحلويات بما فيها البسكويت وقوالب الحلوى، الخبز،المخابز
ّ
 المواد، اللبن المثلج، الحلويات المثلجة، القوالب المثلجة،المثلجات
أو الحلويات/أو الشربات و/أو المثلجات و/المساعدة على تجليد البوظة و
أو اللبن/أو الحلوى المجمدة و/أو المثلجات و/أو الكعك المجمد و/المجمدة و
ّ  الحبوب ورقائق الذرة والمستحضرات،المجمد
.المكونة من الحبوب

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: بأسم

Address: 1800 Vevey, Switzerland

 سويسرا، فيفاي1800 : العنوان

Address for Services:

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)545(

Trade Mark No.: 29618
In Class: 30
Date: 13/07/2016
In Respect of: Still water, effervescent water or carbonated
water, processed water, spring water, mineral water, flavored
water; fruit-flavored and fruit-based beverages, fruit and
vegetable juices, nectars, lemonades, sodas and other nonalcoholic beverages; syrups, extracts and essences and other
preparations for making non-alcoholic beverages (except
essential oils); whey beverages; soya-based beverages; non
alcoholic malt beverages; isotonic beverages.

29618 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2016/07/13 : التاريخ
ّ
 المياه المعدنية والغازية ومياه الينابيع والمياه المكررة والمياه: من اجل
 مشروبات الفواكه وعصير، والمشروبات االخرى غير الكحولية،المحالة
 الشراب المركز والمستحضرات االخرى التي تستعمل لصنع،الفواكه
المشروبات غير الكحولية والمشروبات اللبنية المخمرة والمشروبات
ّ
. ومشروبات الطاقة،المكونة من الصويا والبيرة غير الكحولية

العـدد السابع عشر
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In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

بأسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.

Address: 1800 Vevey, Switzerland

العنوان  1800 :فيفاي ،سويسرا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()546

Trade Mark No.: 29620

العالمة التجارية رقم 29620 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 14/07/2016

التاريخ 2016/07/14 :

In Respect of: Thyme , Condiments

من اجل  :زعتر  ،توابل
بأسم  :شركة محامص ومطاحن قهوة ابو شخيدم الكبرى عادية عامة

In the name of: SHAREKAT MAHAMES WA
MATAHEN QAHWAT ABU SHKHAIDEM ALKUBRA
ADIYA AMA
-HABAIEL

العنوان  :الخليل ،نمرة  ،حبايل الرياح
عنوان التبليغ  :الخليل  -دوار المناره عمارة احريز جوال 0599423990

Address:
ALKHALEEL-NEMRA
ALREYAH
Address for Services:

تم التنازل عن كلمة ملوكي

()547

العالمة التجارية رقم 29621 :

Trade Mark No.: 29621
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In Class: 30

العـدد السابع عشر

30 : في الصنف

Date: 14/07/2016

2016/07/14 : التاريخ

In Respect of: Artificial coffee , Coffee , Coffee
beverages with milk , Coffee flavorings [flavourings] ,
Coffee (Unroasted) , Coffee-based beverages

 منكهات،  مشروبات قهوة مع حليب،  قهوة،  قهوة اصطناعية: من اجل
 مشروبات أساسها القهوة،  قهوة غير محمصة، قهوة

In the name of: SHAREKAT MAHAMES WA
MATAHEN QAHWAT ABU SHKHAIDEM ALKUBRA
ADIYA AMA

 شركة محامص ومطاحن قهوة ابو شخيدم الكبرى عادية عامة: بأسم

Address: ALKHALEEL-NEMRA -HABAIEL ALREYAH
Address for Services:

 حبايل الرياح،  نمرة، الخليل: العنوان
0599423990  دوار المناره عمارة احريز جوال-  الخليل: عنوان التبليغ
تم التنازل عن كلمة ملوكي

)548(

Trade Mark No.: 29622
In Class: 30
Date: 14/07/2016

29622 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2016/07/14 : التاريخ

In Respect of: Coffee and Ahaewalkakao, sugar, rice
and Altabiuk of the Sago and parities coffee, flour and
preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes,
candy, Alrchoc used to freeze, honey, molasses, yeast,
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces,
spices and condiments and ice.

 التابيوكا،  االرز،  القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
 الخبز والفطائر،  الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، والساغو
 الخميرة،  عسل النحل والعسل االسود،  الحلويات المثلجة، والحلويات
 البهارات، ) الخل والصلصات ( التوابل،  الخردل،  الملح، ومسحوق الخبيز
الثلج

In the name of: SHAREKAT MAHAMES WA
MATAHEN QAHWAT ABU SHKHAIDEM ALKUBRA
ADIYA AMA

 شركة محامص ومطاحن قهوة ابو شخيدم الكبرى عادية عامة: بأسم

Address: ALKHALEEL-NEMRA -HABAIEL ALREYAH
Address for Services:

 حبايل الرياح،  نمرة، الخليل: العنوان
0599423990  دوار المناره عمارة احريز جوال-  الخليل: عنوان التبليغ
تم التنازل عن كلمة ملوكي

العـدد السابع عشر
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()549

Trade Mark No.: 29623

العالمة التجارية رقم 29623 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 14/07/2016

التاريخ 2016/07/14 :
من اجل  :قهوة اصطناعية  ،قهوة  ،مشروبات قهوة مع حليب  ،منكهات
قهوة  ،قهوة غير محمصة  ،مشروبات أساسها القهوة

In Respect of: Artificial coffee , Coffee , Coffee
beverages with milk , Coffee flavorings [flavourings] ,
Coffee (Unroasted) , Coffee-based beverages

بأسم  :شركة محامص ومطاحن قهوة ابو شخيدم الكبرى عادية عامة

In the name of: SHAREKAT MAHAMES WA
MATAHEN QAHWAT ABU SHKHAIDEM ALKUBRA
ADIYA AMA
-HABAIEL

العنوان  :الخليل ،نمرة  ،حبايل الرياح
عنوان التبليغ  :الخليل  -دوار المناره عمارة احريز جوال 0599423990

Address:
ALKHALEEL-NEMRA
ALREYAH
Address for Services:

تم التنازل عن كلمة ملوكي

()550

العالمة التجارية رقم 29624 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2016/07/14 :

Trade Mark No.: 29624
In Class: 5
Date: 14/07/2016
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In Respect of: Nutritional supplements; dietetic
supplements adapted for medical use; food, beverages
and dietetic substances adapted for medical and clinical
use; food for babies; nutritional supplements for
pregnant and nursing mothers adapted for medical use;
vitamin preparations; mineral food preparations; meal
replacements adapted for medical use.

العـدد السابع عشر

، المستحضرات الصحية لألغراض الطبية،  المكمالت الغذائية: من اجل
األطعمة والمشروبات الخاصة بالحمية والمواد التي تستخدم لالستعمال
 للرضع، األطعمة ومواد غذائية خاصة لألطفال،الطبي والعيادات الطبية
 األطعمة والمواد الخاصة بالحوامل واألمهات المرضعات،والمرضى
 مستحضرات، مستحضرات الفيتامينات،المعدة لالستخدام الطبي
. بدائل األطعمة المالئمة لالستعمال الطبي،األطعمة غير العضوية

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: بأسم

Address: 1800 Vevey, Switzerland

 سويسرا، فيفاي1800 : العنوان

Address for Services:

 البيرة4472 ب. ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

)551(

Trade Mark No.: 29625
In Class: 16
Date: 14/07/2016
In Respect of: Money clips for holding bank notes; table
cloths of paper; napkins of paper; plastic shopping bags;
bags of paper; invitation cards; greeting cards; gift wrap;
paper coasters, placemats and table sets; garbage bags of
paper or plastic; food wrappers; coffee filters; labels (not
of textiles); paper towels; wet paper towels; toilet paper;
make-up removing towelettes made of paper; boxed
tissues; paper handkerchiefs; stationery and school
supplies (except equipment); typewriting machines;
typewriting, copying, and writing paper (stationery
articles); envelopes; themed pads of paper; blocks of
paper; notebooks; scribble pads; binders; archiving
boxes; document sleeves; book covers; bookmarks;
lithographies, paintings (framed or unframed); painting
pads, colouring books; drawing and activity books;
luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue
paper; staples; staplers; flags of paper; pennants of paper;
writing instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen
sets; pencil sets; porous-point pens; colouring pens;

29625 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/07/14 : التاريخ
 اغطية من الورق, مشابك للنقود لحفظ المالحظات البنكية: من اجل
, حقائب ورقية, حقائب بالستيكية للتسوق, مناديل ورقية,للموائد
, الواقيات الورقية, ورق تغليف الهدايا, بطاقات تهنئة,بطاقات دعوة
, اكياس النفايات من الورق او البالستيك,مفارش واطقم الطاوالت
 بطاقات غير, مصافي قهوة من الورق,بالستيك لتغليف الطعام
, ورق تواليت, مناشف ورقية رطبة, مناشف ورقية,مصنوعة من النسيج
, مناديل ورقية, مناديل ورقية داخل علب,مناديل ورقية الزالة المكياج
, االالت الكاتبة,)القرطاسية ومستلزمات المدارس (ماعدا المعدات
 فوط, مغلفات,)اوارق االالت الكاتية واوراق الطباعة والكتابة (قرطاسية
, اوراق المسودات, دفاتر المالحظات, مكعبات ورقية,مزخرفة من الورق
 اغلفة, مغلفات حفظ الوثائق, صناديق االرشفة,حافظات للورق السائب
 صور زيتية (باطار او بدون, مطبوعات حجرية, مؤشرات الكتب,الكتب
, ورق مضيء, كتب االنشطة والرسم, كتب التلوين, اقمشة الدهان,)اطار
 اعالم, كباسات, دبابيس, محارم ورقية, ورق مموج,ورق مالحظات الصق
, اعالم ورقية مثلثة الشكل,ورقية

العـدد السابع عشر
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ادوات الكتابة واقالم الحبر والرصاص واقالم الرؤوس المدورة وعلب
اقالم الرصاص االقالم المسامية ,اقالم التلوين ,اقالم التحديد ,الحبر,
ختامات التحبير ,االختام المطاطية ,علب االلوان ,اقالم الرصاص للرسم
والتلوين ,الطباشير ,زينة القالم الرصاص (قرطاسية) ,كليشيهات,
المجالت والصحف ,الكتب والمقاالت المتعلقة باالحداث الرياضية ,مواد
تعليمة مطبوعة ,جداول (لتسجيل النتائج) ,جداول وبرامج االحداث,
البومات االحداث ,البومات الصور ,كتب التوقيعات ,كتب العناوين ,كتب
المذكرات ,كتب االجندة الشخصية ,خرائط الطرق ,تذاكر الدخول ,تذاكر
الطيران وتصاريح المرور ,الشيكات ,جداول المواعيد المطبوعة ,الكتيبات
و البروشورات ,قصص فكاهية مصورة ,بطاقات التعريف التجارية,
البطاقات الرياضية التجارية ,ملصقات السيارات ,الملصقات ,البومات
الملصقات ,الرزنامة ,االعالنات الملصقة ,الصور ,بطاقات البريد ,الطوابع,
طوابع البريد ,اوراق الطوابع التذكارية ,الفتات االعالنات والرايات الورقية
او الكرتونية ,الشارات ,مستلزمات المكاتب (ماعدا االثاث) ,تيبكس,
محايات مطاطية ,برايات اقالم الرصاص ,قوائم اللواح الكتابة ,مشابك
اوراق ,دبابيس الرسم ,مساطر ,اشرطة الصقة للقرطاسية ,موزعات
الشريط الالصق ,صفائح ستنسل ,محافظ القصاصات ,حامالت المفكرة,
مساند الكتب ,بطاقات الهواتف والصراف االلي وبطاقات السفر و لترفيه
وضمانات الشيكات وبطاقات الجاري مدين المصنوعة من الورق او الورق
المقوى ,الباقات االئتمانية (غير المشفرة) المصنوعة من الورق او الورق
المقوى ,اوراق تعريف االمتعة ,حامالت جواز السفر

broad-tip markers; ink; ink pads; rubber stamps; paint
boxes; paint and colouring pencils; chalk; decorations for
;pencils (stationery articles); printing blocks; magazines
newspapers; books and journals, particularly dealing
;with athletes or sport events; printed teaching materials
schedules (for recording results); event programs; event
albums; photograph albums; autograph books; address
books; diaries; personal organisers; roadmaps; entry
;tickets; airline tickets and boarding passes; cheques
printed timetables; pamphlets and brochures; comic
;strips; collectable trading cards; sports trading cards
;bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars
;posters; photographs; postcards; stamps; postage stamps
commemorative stamp sheets; advertising signs and
banners of paper or cardboard; decals; office requisites
;(except furniture); correction fluids; rubber erasers
pencil sharpeners; stands for writing implements; paper
clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for stationery,
;dispensers for adhesive tape; stencils; clip boards
notepad holders; bookends; phone, ATM, travel and
entertainment, cheque guarantee and debit cards made of
paper or cardboard, credit cards (not encoded) of paper
or cardboard; luggage tags; passport holders

بأسم  :فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول اسوسيشن (فيفا)

In the name of: Federation Internationale de Football
)Association (FIFA
Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Switzerland

العنوان  :فيفا-شتراسه  8044 ,20زيوريخ ,سويسرا
عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh :

Address for Services:

()552

العالمة التجارية رقم 29626 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2016/07/14 :

Trade Mark No.: 29626
In Class: 25
Date: 14/07/2016

العـدد السابع عشر

413

2017/1/26

من اجل  :المالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ القمصان؛ األلبسة المحبوكة؛
الجرزيات ،البلوفر ،القمصان العلوية النصفية؛ قمصان النصف كم؛ الصدريات؛
القمصان التحتية؛ الفساتين؛ التنانير؛ المالبس الداخلية؛ لباس السباحة،
البيكيني؛ التانكيني؛ مباذل إستحمام؛ الشورتات؛ السراويل؛ الكنزات الصوفية؛
الطاقيات؛ القلنسوات؛ القبعات؛ أوشحة الرأس؛ أحزمة للبس؛ الشاالت؛ حواف
القبعات؛ قلنسوات ذات حواف؛ بذات التحمية؛ القمصان المعرقة؛ الجاكيتات؛
الجاكيتات الرياضية؛ جاكيتات المدرجات الرياضية؛ السترات الرياضية (باليزر)؛
مالبس واقية من المطر؛ المعاطف؛ البذات الموحدة؛ ربطات العنق؛ أربطة
المعصم؛ أربطة الرأس؛ القفازات؛ المآزر؛ المرايل (غير ورقية)؛ البيجامات؛ ألبسة
لعب لألطفال واألطفال الرضع؛ أكياس نوم لألطفال (مالبس)؛ الجوارب والمالبس
المحبوكة؛ حماالت البنطلونات؛ األحزمة؛ الحماالت؛ الصنادل ،صنادل السير؛ ألبسة
ً
القدم الرياضية ،خاصة أحذية للخارج ،أحذية المشي لمسافات طويلة ،أحذية
لعبة كرة السلة ،أحذية للتمارين الرياضية المتعددة ،أحذية لركوب الدراجات،
أحذية الرياضات الداخلية ،أحذية للعدو وللمضامير ،الزحافات (فليب فلوب)،
أحذية لعبة كرة القدم (الداخلية والخارجية) ،جزم لعبة كرة القدم ،أحذية من
القماش الكتاني ،أحذية لعبة كرة المضرب ،أحذية الرياضات المدينية ،أحذية
ً
اإلبحار؛ أحذية األيروبيك؛ مالبس رياضية ،خاصة األلبسة الفوقية الصوفية ،بذات
الهرولة ،األلبسة الرياضية المحبوكة ،السراويل الرياضية الغير رسمية ،قمصان
البولو ،القمصان المعرقة ،السراويل المعرقة ،قمصان بطراز قمصان لعبة كرة
القدم ،قمصان بطراز قمصان لعبة الركبي ،الجوارب ،لباس القدم ،األلبسة الضيقة
ومدفئات األرجل ،بذات حلبات السباق ،األلبسة التحتية العملية ،القمصان
التحتية ،حماالت الصدر ،ألبسة الراقصين ،أربطة المعصم ،أربطة الرأس ،القفازات،
بذات الثلج ،جاكيتات الثلج ،سراويل الثلج

;In Respect of: Clothing; footwear; headgear; shirts
;knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts
vests; singlets; dresses; skirts; underwear; swimwear,
;bikinis; tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; sashes for
;wear; shawls; visors; peaked caps; warm-up suits
;sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium jackets
;blazers; rainwear; coats; uniforms; ties; wristbands
;headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); pyjamas
toddler and infant playwear; sleeping bags for babies
;(clothing); socks and hosiery; suspenders; belts; braces
sandals, thong sandals; athletic footwear, namely outdoor
shoes, hiking shoes, basketball shoes, cross-training
shoes, cycling shoes, indoor sports shoes, classic shoes,
running and track-field shoes, flip-flops, football shoes
(indoor and outdoor), football boots, canvas shoes, tennis
;shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic shoes
sports apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, sweatshirts,
sweatpants, soccer-style shirts, rugby-style shirts,
socks, swimwear, premium quality towels, tights and
leg warmers, tracksuits, functional underwear, singlets,
bra tops, leotards, wristbands, headbands, gloves, snow
suits, snow jackets, snow pants

بأسم  :فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول اسوسيشن (فيفا)

In the name of: Federation Internationale de Football
)Association (FIFA
Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Switzerland

العنوان  :فيفا-شتراسه  8044 ,20زيوريخ ,سويسرا
عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh :

Address for Services:

()553

العالمة التجارية رقم 29627 :

Trade Mark No.: 29627

414
In Class: 41
Date: 14/07/2016
In Respect of: Education; training; providing training
courses; entertainment; entertainment services provided
at or relating to sports events; entertainment services in
the form of public viewings of sports events; providing
sporting and cultural activities; organisation of sporting and
cultural events and activities; organisation of lotteries and
competitions; organisation of sporting competitions and
events in the field of football; providing sports facilities;
fun park services; health and fitness club services; rental
services for audio and video equipment; production,
presentation, publication and/or rental of films, sound and
video recordings; publication and/or rental of interactive
educational and entertainment products, namely films,
books, compact discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs;
publication of statistics and other information on sports
performances; radio and television reporting of sporting
events; production and editing services for radio and
television programmes; photography services; photography,
audio and videotaping production services; production
of animated movies; production of animated television
programs; seat booking services for entertainment and
sporting events; ticket reservation services for entertainment
and sporting events; sports ticket agency services; timing
of sports events; recording of sports events; organisation
of beauty contests; interactive entertainment; gambling
services; providing of raffle services; online game services;
providing online entertainment in the nature of game
tournaments; organization of computer game competitions
including online game competitions; information relating
to entertainment or education, provided on-line from a
computer database or the Internet or on wireless electronic
communication device; electronic games services
provided by means of the Internet or on wireless electronic
communication device (entertainment); publication of
books; publication of electronic books and journals on-line;
entertainment services in the form of chat rooms on the
Internet or on wireless electronic communication device;
entertainment services in the form of cinema performances;
translation services; interpreter services; providing
provision of entertainment infrastructures, namely, VIP
lounges and sky boxes both on and off site sports facilities
for entertainment purposes; hospitality services, namely
customers reception services, including provision of tickets
for sporting or entertainment events providing online
information in the fields of sports or sports events from a
computer database or the Internet

2017/1/26

العـدد السابع عشر

41 : في الصنف
2016/07/14 : التاريخ
 خدمات, الترفيه, عقد دورات تدريبية, التدريب, التعليم: من اجل
 خدمات الترفيه على,الترفيه المقدمة او المتعلقة باالحداث الرياضية
 توفير االنشطة الرياضية,شكل حضور جماهيري لالحداث الرياضية
 تنظيم, تنظيم االنشطة واالحداث الرياضية والثقافية,والثقافية
 تنظيم البطوالت واالحداث الرياضية الخاصة بكرة,اليانصيب والبطوالت
, خدمات الترفيه في المتنزهات, تقديم التسهيالت الرياضية,القدم
 خدمات تاجير معدات الصوت,خدمات االندية الصحية واللياقة البدنية
او تاجير االفالم وتسجيالت الصوت/ انتاج وتقديم ونشر و,والصورة
او تاجير المواد التعليمية والترفيهية بما فيها االفالم/ نشر و,والصورة
والكتب واالقراص المدمجة ودي في دي واالقراص الصغيرة و سي دي
, نشر االحصائيات والمعلومات االخرى المتعلقة باالنجازات الرياضية,روم
 خدمات انتاج وتحرير,التقارير االذاعية والتلفزيونية لالحداث الرياضية
 خدمات, خدمات التصوير الفوتوغرافي,البرامج االذاعية والتلفزيونية
 انتاج افالم,انتاج الصور الفوتوغرافية والمواد االذاعية والفيديوهات
 خدمات حجز, انتاج برامج رسوم متحركة تلفزيونية,الرسوم المتحركة
 خدمات حجز التذاكر لالحداث,المقاعد لالحداث الرياضية والترفيهية
 خدمات, خدمات وكاالت التذاكر الرياضية,الرياضية والترفيهية
 تنظيم, تسجيل االحداث الرياضية,الجدولة الزمنية لالحداث الرياضية
 خدمات, خدمات المراهنات, خدمات الترفيه التفاعلي,مسابقات الجمال
 توفير الترفيه المباشر, خدمات االلعاب المباشرة اونالين,السحوبات
 تنظيم مسابقات العاب الكمبيوتر,اونالين المتعلق ببطوالت االلعاب
 توفير المعلومات المتعلقة,بما فيها المسابقات المباشرة اونالين
بالترفيه او التعليم المقدمة مباشرة اونالين من قاعدة بيانات محوسبة
 خدمات االلعاب,او عبر االنترنت او عبر قطع اتصاالت الكترونية السلكية
االلكترونية المقدمة عبر االنترنت او عبر قطع اتصاالت الكترونية
 نشر الكتب والصحف الكترونيا, نشر الكتب,)السلكية (ترفيهية
 خدمات الترفيه الخاصة بغرف الدردشة عبر االنترنت او عبر,اونالين
 خدمات الترفيه المتعلقة باالداء,قطع اتصاالت الكترونية السلكية
 توفير البنى, خدمات الترجمة الشفهية, خدمات الترجمة,السنيمائي
التحتية للخدمات الترفيهية بما فيها صاالت الشخصيات المهمة
والمنصات العالية كالهما داخل وخارج المرافق الرياضية لالغراض
 خدمات الترحيب والضيافة خاصة خدمات استقبال,الترفيهية
الزبائن بما فيها توفير التذاكر لالحداث الرياضية والترفيهية وتوفير
المعلومات المباشرة اونالين من قاعدة معلومات محوسبة او عبر االنترنت
في مجال الرياضة واالحداث الرياضية
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In the name of: Federation Internationale de Football
Association (FIFA)

) فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول اسوسيشن (فيفا: بأسم

Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Switzerland
Address for Services:

العـدد السابع عشر

 سويسرا, زيوريخ8044 ,20 شتراسه- فيفا: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

)554(

Trade Mark No.: 29631

29631 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 17/07/2016

2016/07/17 : التاريخ

In Respect of: Clothing and Shoes

 المالبس و االحذية: من اجل

In the name of: Sharket Khaleed Badran w shorkah li
tejara al amma

 شركة خالد بدران وشركاه للتجارة العامة: بأسم

Address: Ramallah - Palestaine
Address for Services:

 فلسطين-  رام الله: العنوان
3 -  برج رام الله التجاري-  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
Adv Bilal Kamal - Ramalah - borj ramallah Al tigare floor 3

)555(

Trade Mark No.: 29632
In Class: 35
Date: 16/07/2016

29632 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2016/07/16 : التاريخ

416

2017/1/26

العـدد السابع عشر

In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions; assistance
services for business management or commercial
functions for an industrial or commercial company;
organisation of exhibitions and trade fairs for commercial
or advertising purposes; promotion services provided by
a commercial company by issuing store service cards
to clients; modelling 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 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; systemisation 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

, النشاط المكتبي, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل
خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية
, تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية,او تجارية
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار
 خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن,بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية,أو ترويج المبيعات
 عرض,خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز
, المبيعات في مزادات عامة,) ترويج المبيعات (الطراف اخرى,المنتوجات
 خدمات المساعدة لالنشطة التجارية,ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق
 وكاالت,التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية
 خدمات, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات,االستيراد والتصدير
,)التوريد لالطراف االخرى (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى
 وكاالت, العالقات العامة, ادارة الملفات المحوسبة,توزيع العينات
 تأجير المساحات, تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات,االنباء التجارية
 البحث, المساعدة في إدارة األعمال, نشر مواد الدعاية واإلعالن,اإلعالنية
 تجميع المعلومات في قواعد,عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب
 المساعدة في, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ,بيانات حاسوب
 اإلعالن, إدارة أعمال فناني التمثيل,إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 دراسات, نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن,بالبريد المباشر
, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات,السوق
 نشر نصوص الدعاية,تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
 خدمات البيع بالجملة, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,واإلعالن
 خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح,وبالتجزئة باي طريقة كانت
 البيع بالجملة، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها،الغير
والتجزئة لالحذية والمالبس

In the name of: Sharket Khaleed Badran w shorkah li
tejara al amma

 شركة خالد بدران وشركاه للتجارة العامة: بأسم

Address: Ramallah - Palestaine
Address for Services:

 فلسطين-  رام الله: العنوان
3 -  برج رام الله التجاري-  رام الله-  المحامي بالل كمال: عنوان التبليغ
Adv Bilal Kamal - Ramalah - borj ramallah Al tigare floor 3
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العـدد السابع عشر

)556(

Trade Mark No.: 29623

29623 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 17/07/2016

2016/07/17 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food and drink;
temporary accommodation.

. االيواء المؤقت- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل

In the name of: Mariam Samaan Hanna Demand

 مريم سمعان حنا ديموند: بأسم

Address: Sharea areeha - qurb kaneesat alkathouleek
-Altaibeh - Palestine

 فلسطين-  الطيبة- قرب كنيسة الكاثوليك-  شارع اريحا: العنوان
022899771 تلفون

Address for Services: Sharea areeha - qurb kaneesat
alkathouleek -Altaibeh - Palestine

-  الطيبة- قرب كنيسة الكاثوليك-  شارع اريحا: عنوان التبليغ
022899771 فلسطين تلفون

)557(

Trade Mark No.: 29634
In Class: 29
Date: 17/07/2016
In Respect of: Tuna Fish
In the name of: Sharkit Zaytona Leltejarah Alammah
Waltasweeq Mosahama Khososiya

29634 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/07/17 : التاريخ
 سمك تونا: من اجل
 شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق مساهمة خصوصية: بأسم

418

2017/1/26

Address: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

العـدد السابع عشر

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: العنوان

Address for Services: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: عنوان التبليغ

)558(

Trade Mark No.: 29635

29635 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 17/07/2016

2016/07/17 : التاريخ

In Respect of: Tea

 الشاي: من اجل

In the name of: Sharkit Zaytona Leltejarah Alammah
Waltasweeq Mosahama Khososiya

 شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: العنوان

Address for Services: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: عنوان التبليغ

)559(

Trade Mark No.: 29636
In Class: 29
Date: 17/07/2016
In Respect of: Tuna Fish
In the name of: Sharekat Almorad Alalamiya Lilestirad
Waltasweeq Mosahama Khososiya

29636 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2016/07/17 : التاريخ
 سمك تونا: من اجل
 شركة المراد العالمية لالستيراد والتسويق مساهمة خصوصية: بأسم

419

2017/1/26

Address: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

العـدد السابع عشر

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: العنوان

Address for Services: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: عنوان التبليغ

)560(

Trade Mark No.: 29637

29637 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 17/07/2016

2016/07/17 : التاريخ

In Respect of: Beans

 فول: من اجل

In the name of: Sharkit Zaytona Leltejarah Alammah
Waltasweeq Mosahama Khososiya
Address: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

 شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق مساهمة خصوصية: بأسم
زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: العنوان

Address for Services: Palestine- Nablus - Zieta Jemaen

زيتا جماعين-  نابلس-  فلسطين: عنوان التبليغ

)561(

Trade Mark No.: 29639
In Class: 39
Date: 17/07/2016
In Respect of: distribution OF ENERGY

29639 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2016/07/17 : التاريخ
 توزيع الطاقة: من اجل

420
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In the name of: pal gaz for distribution and servic

العـدد السابع عشر

 شركة بال غاز لخدمات التوزيع: بأسم

Address: nablus - qosin

 قوصين-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus - qosin

 قوصين-  نابلس: عنوان التبليغ

)31(

Trade Mark No.: 29640

29640 : العالمة التجارية رقم

In Class: 6

6 : في الصنف

Date: 18/07/2016

2016/07/18 : التاريخ

In Respect of: locks and lock good ,also including
lock cases, lock cylinders, striking plates,keys and
key blanks, doors and windows, frames,hinges and
handles,door,closers(not electric),emergaency and panic
devices for doors and windows, fittings and mountings
foor doors and windows as well as other doors and
window hardware ,parts for all the aforesaid good being
of metal or perdominantly of metal, or predominantly of
metal ,small,items of metal hardware.

اسطوانات,وتشمل علب القفل,منتجات القفل,  االقفال: من اجل
االبواب,المفاتيح وفراغات المفاتيح,لوحات المضربين,القفل
(غير,مقفالت االبواب,والمقابض,المفصالت, االطارات,والنوافذ
القطع والعدد وغيرها,والذعر لالبواب والنوافذ,كهربائية)أجهزة االنذار
 جميع6 البضائع المذكورة الداخلة في الصنف,من االجهزة المتعلقة
المواد, البضائع المذكورة المصنوعة من المعدن او غالبيتها من المعدن
.الصغيرة المصنوعة من اجهزة معدنية

In the name of: Aharekt Al almal Al Hadetha LLesterad
W Altawze’e

 شركة اإلعمال المتحدة ألحديثه لالستيراد والتوزيع: بأسم

Address: nablus al manteqa al sen’eah - jawwal :
0592500500

0592500500 :  جوال-  بيت ايبا المنطقه الصناعيه: العنوان

Address for Services: nablus al manteqa al sen’eah jawwal : 0592500500

0592500500 :  جوال-  بيت ايبا المنطقه الصناعيه: عنوان التبليغ

)32(

Trade Mark No.: 29641

29641 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر
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In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 18/07/2016

التاريخ 2016/07/18 :
من اجل  :خدمات التعليم والتدريب والنشطة الرياضية والثقافية
بأسم  :خليل نبيل خليل ابو شمسية

In Respect of: SERVICES FOR EDUCATION
TRAINING AND SPORT
In the name of: KHALIL NABIL ABUSHAMSIEH
Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل طلعة ادعيس0592122333

Address for Services: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل طلعة ادعيس0592122333

()33

Trade Mark No.: 29642

العالمة التجارية رقم 29642 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 18/07/2016

التاريخ 2016/07/18 :
من اجل  :المالبس ولباس اقدم واغطية الراس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأسم  :هاني محمد مصباح ابو شرخ

In the name of: HANI MM ABU SHARKH
Address: HEBRON

العنوان  :الخليل قرن الثور 2290649

Address for Services: HEBRON

عنوان التبليغ  :الخليل قرن الثور 2290649

()34

العالمة التجارية رقم 29643 :
في الصنف 25 :

Trade Mark No.: 29643
In Class: 25

العـدد السابع عشر

422

2017/1/26

Date: 18/07/2016

التاريخ 2016/07/18 :
من اجل  :المالبس ولباس اقدم واغطية الراس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأسم  :هاني محمد مصباح ابو شرخ

In the name of: HANI MM ABU SHARKH
Address: HEBRON

العنوان  :الخليل قرن الثور 2290649

Address for Services: HEBRON

عنوان التبليغ  :الخليل قرن الثور 2290649

()35

Trade Mark No.: 29645

العالمة التجارية رقم 29645 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 18/07/2016

التاريخ 2016/07/18 :
من اجل  :مزيالت شعر  ،مستحضرات إزالة الشعر

In Respect of: Depilatories , Depilatory preparations

بأسم  :فادي باسم عبد الجبار النوابيت

In the name of: Fadi Basem Abdaljabbar Alnawabeet
Address: Burqa Ramallah

العنوان  :برقا رام الله

Address for Services: Burqa Ramallah

عنوان التبليغ  :برقا رام الله

()36

العالمة التجارية رقم 29646 :

Trade Mark No.: 29646

423
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In Class: 3

العـدد السابع عشر

3 : في الصنف

Date: 18/07/2016

2016/07/18 : التاريخ

In Respect of: Depilatories , Depilatory preparations

 مستحضرات إزالة الشعر،  مزيالت شعر: من اجل

In the name of: Fadi Basem Abdaljabbar Alnawabeet

 فادي باسم عبد الجبار النوابيت: بأسم

Address: Burqa Ramallah

 برقا رام الله: العنوان

Address for Services: Burqa Ramallah

 برقا رام الله: عنوان التبليغ

)37(

Trade Mark No.: 29647

29647 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 18/07/2016

2016/07/18 : التاريخ

In Respect of: Advertising

 دعاية واعالن: من اجل

In the name of: Amir Raja Yousef Odeh

 أمير رجا يوسف عودة: بأسم

Address: Ramallah Shar’e Rukab

 رام الله شارع ركب: العنوان

Address for Services: Ramallah Shar’e Rukab

 رام الله شارع ركب: عنوان التبليغ

)38(

Trade Mark No.: 29648
In Class: 32

29648 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف

424
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Date: 19/07/2016

العـدد السابع عشر

2016/07/19 : التاريخ

In Respect of: mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages;fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages

,  وغيرها من المشروبات غير الكحولية, المياه المعدنية والغازية: من اجل
 شراب ومستحضرات, مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه
اخرى لعمل المشروبات

In the name of: mohammad bashar nazmi abdallah

 محمد بشار نظمي عبدالله: بأسم

Address: Ajja - jenin- schools street

0599731609  شارع المدارس-  جنين-  عجة: العنوان

Address for Services: Ajja - jenin- schools street

0599731609  شارع المدارس-  جنين-  عجة: عنوان التبليغ

)39(

Trade Mark No.: 29650

29650 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 19/07/2016

2016/07/19 : التاريخ

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers, cakes

، البسكويت الهش، البسكويت، الشوكوالته، الحلويات: من اجل
بسكويت مكون من رقائق (بسكويت ويفر)؛ الكيك أو الكعك
In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي: بأسم
Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey

1/6: كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو: العنوان
 تركيا، اسطنبول/ أوسكودار

Address for Services:

 بيت لحم: عنوان التبليغ

)40(

Trade Mark No.: 29651
In Class: 10
Date: 18/07/2016
In Respect of: Injection device for pharmaceutical
preparations.

29651 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2016/07/18 : التاريخ
ّ  أجهزة الحقن: من اجل
.المعدة للمستحضرات الصيدالنية

العـدد السابع عشر

425
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In the name of: Novartis AG

بأسم  :يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  :كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو1/6:
أوسكودار  /اسطنبول ،تركيا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم

()41

العالمة التجارية رقم 29652 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2016/07/19 :
من اجل  :البن المطحون وحبوب البن الكاملة ،مشروبات أساسها القهوة،
الكاكاو ،مشروبات أساسها الشوكوالته ،الشاي وشاي األعشاب ،الشاي
ومشروبات أساسها شاي األعشاب ،خلطات مشروبات أساسها القهوة،
خلطات مشروبات أساسها قهوة االسبرسو ،خلطات مشروبات أساسها
الشوكوالته ،خلطات مشروبات أساسها الشاي ،خلطات مشروبات أساسها
شاي األعشاب ،الحلويات المجمدة وبالتحديد ،البوظة والحليب المثلج
واللبن المجمد والحلويات المجمدة بالشاي وشاي األعشاب و/أو نكهة
الفاكهة ،المنكهات غير الزيوت األساسية للمشروبات ،نكهة الفانيليا،
حلويات الشوكوالته والسكاكر ،المخبوزات وتحديدًا الكعك (الموفنز)
والخبز المسطح والمدور المصنوع من القمح والشوفان والبسكويت
وكعكات (الكوكيز) والمعجنات والخبز ،السندويشات ،الوجبات الجاهزة
التي تتكون بشكل أساسي من المعكرونة ،الوجبات الجاهزة التي
تتكون بشكل أساسي من األرز ،الوجبات الجاهزة التي تتكون بشكل
أساسي من الحبوب ،معجون لألكل مكون من الشوكوالته ،منتجات
غذائية مشتقة من الحبوب المعالجة الستخدامها كحبوب لإلفطار ،دقيق
الشوفان ،وجبات خفيفة أساسها الحبوب ،البسكويت الرقيق الهش،
الفشار ،السكر ،العسل ،األشربة المركزة من الصبار ،الصلصات وتحديدًا
المنكهات التي تضاف للمشروبات ،توابل وصلصات السلطات
بأسم  :ستاربكس كوربوريشن

Trade Mark No.: 29652
In Class: 30
Date: 19/07/2016
In Respect of: Ground and whole bean coffee; coffee;based beverages; cocoa; chocolate-based beverages
;tea and herbal tea; tea and herbal tea-based beverages
coffee-based beverage mix; espresso-based beverage
mix; chocolate-based beverage mix; tea-based beverage
mix; herbal tea-based beverage mix; frozen confections,
namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen
;confections with tea, herbal tea and/or fruit flavoring
flavorings, other than essential oils, for beverages; vanilla
flavoring; chocolate and candy confections; baked goods,
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and
breads; sandwiches; prepared meals consisting primarily
;of pasta; prepared meals consisting primarily of rice
prepared meals consisting primarily of grains; chocolatebased spreads; processed cereal-derived food product to
be used as a breakfast cereal; oatmeal; grain-based snack
;foods; crackers; popcorn; sugar; honey; agave syrup
sauces, namely condiments to add to beverages; salad
dressings

In the name of: Starbucks Corporation

426

2017/1/26

العـدد السابع عشر

Address: 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, United States of America

 الواليات,98134  واشنطن, سياتل, يوتا افينيو ساوث2401 : العنوان
المتحدة االمريكية

Address for Services:

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

)42(

Trade Mark No.: 29653

29653 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 19/07/2016

2016/07/19 : التاريخ

In Respect of: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar,
coffee bar, tea bar, tea house, carry out restaurant services;
catering services; preparation of food and beverages;
contract beverage services

 المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومطاعم الوجبات الخفيفة: من اجل
ومقاهي (مطاعم) تقديم القهوة ومقاهي (مطاعم) تقديم الشاي وبيوت
،الشاي وخدمات مطاعم تقديم الوجبات المعدة لألخذ وللحمل خارج المطعم
 تعهدات تقديم الشراب، تحضير الطعام والشراب،خدمات تزويد األطعمة

In the name of: Starbucks Corporation

 ستاربكس كوربوريشن: بأسم

Address: 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, United States of America

 الواليات,98134  واشنطن, سياتل, يوتا افينيو ساوث2401 : العنوان
المتحدة االمريكية

Address for Services:

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

)43(

Trade Mark No.: 29657
In Class: 33
Date: 20/07/2016

29657 : العالمة التجارية رقم
33 : في الصنف
2016/07/20 : التاريخ

العـدد السابع عشر

427
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من اجل  :المشروبات الكحولية ( عدا البيرة)؛ المشروبات الكحولية الساخنة
والممزوجة؛ مشروبات الطاقة الكحولية؛ النبيذ الساخن؛ مشروبات
مقطرة؛ المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا ،عدا عن التي أساسها
البيرة؛ المشروبات الكحولية التي تحتوي على الفواكه ومستخلصات
الفواكه الكحولية؛ النبيذ؛ عصير تفاح؛ المشروبات الروحية (مشروبات)
ّ
يتضمن مشروب الجن ،الرم ،فودكا ،ويسكي،
والمشروبات الكحولية ،بما
براندي؛ المركزات والمستخلصات الكحولية إلعداد المشروبات؛ خلطات
المشروبات وفاتحات الشهية؛ البيرة ذات النكهة ّ
المرة ّ
القوية.

In Respect of: Alcoholic beverages (except beers); hot
;and mixed alcoholic drinks; alcoholic energy drinks
mulled wine; distilled beverages; pre-mixed alcoholic
beverages, other than beer-based; alcoholic beverages
;containing fruit and alcoholic fruit extracts; wine; cider
spirits [beverages] and liqueurs, including gin, rum,
vodka, whisky, brandy; alcoholic essences and extracts
for making beverages; cocktails and aperitifs; bitters.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()44

العالمة التجارية رقم 29658 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2016/07/20 :
من اجل  :المالبس؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ البالئز؛ الكنزات؛
سترات فرائية؛ السترات [مالبس]؛ المعاطف ؛ الفساتين ؛ المالبس
المحبوكة (ألبسة)؛ المراييل [مالبس]؛ البنطلونات؛ السراويل القصيرة
؛ التنانير ؛ المالبس العلوية؛ مشابك للمالبس (حماالت)؛ المشدات
والكورسيهات (مالبس داخلية)؛ األحزمة [مالبس]؛ أحزمة للنقود [مالبس]؛
واقيات الشمس؛ مالبس الرياضه؛ المالبس الجلدية؛ المالبس الخارجية؛
الجوارب ؛ أزياء موحدة؛ مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ مالبس لراكبي
الدراجات؛ مالبس راكبي الدراجات النارية؛ البسة القدم؛ الصنادل؛
الشباشب؛ األحذية والجزمات الرياضية؛ الدروع؛ جزمات التزلج؛ مستلزمات
منع االنزالق لألحذية؛ أغطية للرأس؛ القبعات [أغطية للرأس]؛ القبعات ؛
أربطة الرأس [مالبس]؛ المناديل القماشية الملونة التي تربط على الرأس.
بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا

Trade Mark No.: 29658
In Class: 25
Date: 20/07/2016
;In Respect of: Clothing; Tee-shirts; blouses; sweaters
anoraks; jackets [clothing]; coats; dresses; knitwear
;[clothing]; aprons [clothing]; trousers; shorts; skirts
tops; braces for clothing [suspenders]; corselets and
corsets [underclothing]; belts [clothing]; money belts
;[clothing]; sun visors; sportswear; clothing of leather
;outerclothing; socks; uniforms; clothing for gymnastics
;cyclists’ clothing; motorists’ clothing; footwear; sandals
;slippers; sports boots and shoes; football boots and studs
ski boots; non-slipping devices for footwear; headgear
;]for wear; caps [headwear]; hats; headbands [clothing
bandanas.

In the name of: Red Bull GmbH
Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العـدد السابع عشر
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

()45

Trade Mark No.: 29659

العالمة التجارية رقم 29659 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 20/07/2016

التاريخ 2016/07/20 :
من اجل  :القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ القهوة
االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز؛
المعجنات و الحلويات؛ المثلجات (البوظة) ؛ العسل؛ الدبس؛ مسحوق
الخميرة ؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ األمالح القابلة لألكل؛ الخردل؛ الخل؛
الصلصات(توابل)؛ توابل السلطة؛ البهارات؛ الثلج؛ القهوة ،الشاي،
مشروبات الكاكاو والشوكوالته؛ الشاي المثلج؛ مستحضرات القهوة
والكاكاو لصناعة المشروبات الكحولية وغير الكحولية ؛ الحبوب لالستهالك
البشري ،بما في ذلك رقائق الشوفان ورقائق الحبوب األخرى؛ منكهات ،عدا
عن الزيوت العطرية؛ الحلوى؛ الحلوى؛ مربيات الفواكه؛ الشوكوال؛ منتجات
الشوكوالتة؛ حلوى اللوز مع حشوات كحولية؛ خلطات الشوكوال التي
تحتوي على الكحول؛ العلكة؛ ألواح الفواكه والحبوب.

;In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca
sago; artificial coffee; flour and preparations made from
;)cereals; bread; pastry and confectionery; ices (ice cream
;honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; edible salt
mustard; vinegar; sauces (condiments); dressings for
;salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
iced tea; coffee and cocoa preparations for making
alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for human
;consumption, including oat flakes and other cereal flakes
flavorings, other than essential oils; sweets; candy; fruit
gums; chocolate; chocolate products; pralines with
;liqueur fillings; chocolate mixtures containing alcohol
chewing gums; fruit and muesli bars.
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

تشتمل على اللون االحمر والذهبي

()46

العالمة التجارية رقم 29660 :

Trade Mark No.: 29660

العـدد السابع عشر

429

2017/1/26

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 20/07/2016

التاريخ 2016/07/20 :
من اجل  :المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات الغازية؛ مشروبات الطاقة؛
مشروبات مصل اللبن؛ مشروبات منعشه؛ المشروبات شديدة التواتر
وخفيفة التواتر (لالستخدام و\أو كما يطلب من الرياضيين)؛ المشروبات
التواترية؛ البيرة؛ بيرة الشعير؛ بيرة القمح؛ بيرة من الشعير البني؛ الجعة
الثقيلة؛ المزر(شراب من نوع الجعه)؛ مياه معدنية [مشروبات]؛ مياه المائدة
والمياه المشبعة بالهواء؛ مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه؛ مشروبات
الخضراوات أو عصائر الفاكهة غير الكحولية ومستخلصات الفاكهة غير
الكحولية؛ المركزات والمستحضرات األخرى إلعداد المشروبات والمركزات
لليموناضة؛ الحبوب والمساحيق للمشروبات الفوارة ؛ فواتح الشهية
والخلطات غير الكحولية؛ الشربات [مشروبات] ؛ عصائر الفواكه المركزة.

;In Respect of: Non-alcoholic beverages; soft drinks
;energy drinks; whey beverages; refreshing drinks
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as
required by athletes); isotonic beverages; beer; malt
beer; wheat beer; porter; ale; stout and lager; mineral
water [beverages]; table waters and aerated waters; fruit
beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable or fruit
juice beverages and non-alcoholic fruit extracts; syrups
and other preparations for making beverages and syrups
for lemonade; pastilles and powders for effervescing
beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; sherbets
[beverages]; smoothies.
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة
تشتمل على اللون االحمر والذهبي

()47

العالمة التجارية رقم 29661 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2016/07/20 :
من اجل  :التبغ؛ تبغ التدخين؛ تبغ الشم والمضغ ؛ السيجار؛ السيجار الرفيع
والسجائر؛ مستلزمات المدخنين؛ أكياس التبغ والحقائب؛ أنابيب للسجاير؛
علب للسيجار؛ منافض السجائر؛ علب حفظ وترطيب السيجار؛ مساند
ّ
الغاليين ومنظفات غاليين التبغ؛ قطاعات سيجار؛ غاليين التبغ؛ والعات
للمدخنين؛ آالت الجيب للف السجائر؛ ورق السجائر؛ فالتر سجائر؛ فالتر
السجائر؛ أعواد الثقاب؛ السجائر اإللكترونية.

Trade Mark No.: 29661
In Class: 34
Date: 20/07/2016
In Respect of: Tobacco; smoking tobacco; snuff and
;chewing tobacco; cigars; cigarillos and cigarettes
smokers’ articles; tobacco jars and pouches; cigar and
cigarette holders; cigar and cigarette cases; ashtrays for
smokers; humidors; pipe racks and cleaners for tobacco
;pipes; cigar cutters; tobacco pipes; lighters for smokers
;pocket machines for rolling cigarettes; cigarette paper
cigarette tips; cigarette filters; matches; electronic
cigarettes.

العـدد السابع عشر

430

2017/1/26

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة
تشتمل الحماية على اللون االحمر والذهبي

()48

Trade Mark No.: 29662

العالمة التجارية رقم 29662 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 20/07/2016

التاريخ 2016/07/20 :
من اجل  :خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات الحانات [البارات]؛
المقاهي؛ الكافتريات؛ المقاصف؛ مطاعم الوجبات الخفيفة؛ خدمات
المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب؛
اإلقامة المؤقتة؛ الفنادق؛ النزل؛ خدمات مخيمات العطالت [أماكن إقامة]،
بيوت السياح والفنادق الصغيرة؛ خدمات حجز أماكن االقامة المؤقتة؛
خدمات اإليواء للحيوانات؛ تأجير المباني المتنقلة ،الحانات والخيم؛ خدمات
تأجير الكراسي ،والطاوالت ،اغطية الطاوالت  ،ادوات واواني زجاجية،
تجهيزات الطبخ ومعدات الحانات.
بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

;In Respect of: Services for providing food and drink
;bar services; cafes; cafeterias; canteens; snack bars
restaurants; self-service restaurants; food and drink
catering; temporary accommodation; hotels; boarding
houses; holiday camp services [lodging], tourist homes
;and motels; temporary accommodation reservations
boarding for animals; rental of transportable buildings,
bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glass
ware, cooking apparatus and bar equipment.
In the name of: Red Bull GmbH
Address: Am brunnen 1, 5330 Fuschi am See, Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ،1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص.ب  4472البيرة

Address for Services:

تشتمل الحماية على اللون االحمر والذهبي

()49

العالمة التجارية رقم 29663 :

Trade Mark No.: 29663

431

2017/1/26

In Class: 9

العـدد السابع عشر

9 : في الصنف

Date: 20/07/2016

2016/07/20 : التاريخ

In Respect of: telecommunication device and apparatus
/mobile

شواحن/اكسسوارات/ أجهزه خلوية: من اجل

In the name of: sharekat superlink le al etesalat

 شركة سوبر لينك لالتصاالت: بأسم

Address: nablus - share al adel - amaret abdelhadi tabek 4

4  ط-  عمارة عبد الهادي-  شارع العدل-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus - share al adel - amaret
abdelhadi - tabek 4

4  ط-  عمارة عبد الهادي-  شارع العدل-  نابلس: عنوان التبليغ

)50(

Trade Mark No.: 29664

29664 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 20/07/2016

2016/07/20 : التاريخ

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.

 البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من: من اجل
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر، المشروبات غير الكحولية
 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات، الفواكه

In the name of: Sharekat Kampno Liltjara Watawziee
Almawad Alghethaiya Mosahama Khososiya

 شركة كامبنو للتجارة وتوزيع المواد الغذائية مساهمة خصوصية: بأسم

Address: Albera Sharaa Alersal Emart Alnbale Wlfares
Address for Services:

 البيرة شارع االرسال عمارة النبالي وفارس: العنوان
0598858895  جوال5  عمارة الهندي ط: عنوان التبليغ

)51(

Trade Mark No.: 29665

29665 : العالمة التجارية رقم

العـدد السابع عشر

432

2017/1/26

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 20/07/2016

التاريخ 2016/07/20 :

In Respect of: Human pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()52

Trade Mark No.: 29666

العالمة التجارية رقم 29666 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 20/07/2016

التاريخ 2016/07/20 :

In Respect of: Human pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند جونسون بالزا ،نيو
برانزويك ،نيو جيرسي ،08933 ،الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
U.S.A.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام الله

()1

العالمة التجارية رقم 29667 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2016/07/21 :

Trade Mark No.: 29667
In Class: 29
Date: 21/07/2016

العـدد السابع عشر

433

2017/1/26

In Respect of: tahina

من اجل  :الطحينية

In the name of: munther aa muhamad shawer

بأسم  :منذر عبد العظيم محمد شاور

Address: hebron

العنوان  :اخليل وادي التفاح

Address for Services: hebron

عنوان التبليغ  :اخليل وادي التفاح

()1

Trade Mark No.: 29677

العالمة التجارية رقم 29677 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 25/07/2016

التاريخ 2016/07/25 :

In Respect of: furnature advertising

من اجل  :الدعاية واالعالن في مجال بيع الموبيليا

In the name of: fuad khaled mahmoud abu snaineh

بأسم  :فؤاد خالد محمود ابو اسنينة

Address: al khalil

العنوان  :الخليل وادي الهرية 0599261531

Address for Services: al khalil

عنوان التبليغ  :الخليل وادي الهرية 0599261531

()1

العالمة التجارية رقم 29701 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2016/07/25 :

Trade Mark No.: 29701
In Class: 42
Date: 25/07/2016

434

2017/1/26

العـدد السابع عشر

In Respect of: ELECTONIC SERVICES WEB DESIGN

 خدمات الكتونية تصميم مواقع: من اجل

In the name of: IBRAHEAM OTHMAN ISMAEL
WAZWAZ

 ابراهيم عثمان اسماعيل وزوز: بأسم

Address: HEBRON

0599479345  الخليل السهلة: العنوان

Address for Services: HEBRON

0599479345  الخليل السهلة: عنوان التبليغ

)1(

Trade Mark No.: 29708
In Class: 16
Date: 28/07/2016

29708 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2016/07/28 : التاريخ

In Respect of: Handkerchiefs of paper ,hygienic
paper ,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); printers’ type; printing blocks

) الورق الورق المقوى (الكرتون، ورق صحي، مناديل من الورق:من اجل
،والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة في فئات آخرى
، القرطاسية، الصور الفوتوغرافية،المطبوعات – مواد التجليد الكتب
، مواد الفنانين،مواد اللصق المستعملة في القرطاسية او لغايات منزلية
،)فراشي الدهان أو التلوين– اآلالت الكاتبة واللوازم المكاتبية (عدا األثاث
 مواد التغليف البالستيكية (غير،) (عدا األجهزة،مواد التوجية والتدريس
) حروف الطباعة والكليشات (الراسمات،) الواردة في فئات آخرى

In the name of: sharekat buoty layen llesthmar w
altasweeq

 شركة بيوتي الين لإلستثمار والتسويق: بأسم

Address: jenin -seelet al thaher - alshare`e alraese qurb
bank alquds

الشارع الرئيسي قرب بنك القدس- سيلة الظهر- جنين: العنوان
0599070734:

Address for Services: jenin -seelet al thaher - alshare`e
alraese qurb bank alquds

الشارع الرئيسي قرب بنك القدس- سيلة الظهر- جنين: عنوان التبليغ
0599070734:

العـدد السابع عشر
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2017/1/26

من تاريخ  2016 /1/15ولغاية 2016/8/7

العالمات التجارية التى تم تغيير شكل العالمة # 1 #
رقم العالمة

رقم سند التحويل

تاريخ سند التحويل

16278

ت.ع 1/16278

14/02/2016

شكل العالمة بعد التعديل

العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع # 1 #
رقم
العالمة

رقم سند
التحويل

تاريخ سند
التحويل

البضائع بعد التعديل  -عربي

السيارات؛ الشاحنات؛ الجرارات؛ الدراجات
النارية؛ العربات؛ الحافالت؛ الرافعات
الشوكية؛ المركبات الرافعة؛ القاطرات
(المركبات)؛ عربات الخراطيم؛ عربات السكب؛
 23785ت.م 2016/02/07 1/23785/مركبات خلط الخرسانة؛ سيارات اإلسعاف؛
شاحنات التنظيف؛ مركبات الرش؛ الحافالت
الكبيرة؛ السيارات الرياضية؛ القالبات؛
مركبات النقل العسكرية؛ المركبات
الهندسية؛ العربات ثالثية األبعاد.

البضائع بعد التعديل  -التيني
;Automobiles; trucks; tractors
;motorcycles; cars; coaches
;fork lift trucks; lifting vehicles
;trailers? vehicles? ; hose carts
casting
;carriages
concrete
;mixing vehicles; ambulances
cleaning trucks; sprinkling
;trucks; omnibuses; sports cars
tip trucks; vehicles for military
transportation; automobiles for
engineering; carrier tricycles.

العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 133 #
رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

المالك االصلى

المالك الجديد
شركة معكرونة ابو عيطة للصناعة والتجارة
واالستيراد المساهمة الخصوصية المحدودة

1038

شركة زاد للمواد الغذائية المساهمة
2016/04/04
الخصوصية المحدودة

1929

 2016/06/14جاليليو انترناشيونال تكنولوجي ال ال سي ترافيل بورت انترناشيونال اوبريشنز ليميتد

2746

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2747

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2748

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2749

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

العـدد السابع عشر

436

2017/1/26

2750

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2751

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2752

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2753

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2754

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2755

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2756

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2758

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2759

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2760

 2016/03/13اتش جيه هاينز كومباني

إتش .جيه.هينز كمبنيبراندز إل إل سي

2804

 2016/02/29ذا بروكتر أند جامبل كومباني,

برنغليز أس.إيه.آر .أل.

3835

2016/04/06

3971

2016/04/04

3972

2016/04/04

3973

2016/04/04

3974

2016/04/04

3975

2016/04/04

3976

2016/04/04

3977

2016/04/04

3978

2016/04/04

3979

2016/04/04

5275

2016/04/04

ميرك شارب & دوم كوربوريشن (ا نيو
جيرسي كوربوريشن)
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت -باكرد ديفيلوبمانت كومبني،
ال.بي.
هوليت -باكرد ديفيلوبمانت كومبني،
ال.بي.

شيرينغ كوربوريشن
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
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هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت -باكرد ديفيلوبمانت كومبني،
ال.بي.
شركة غسان عزت فريد الكيالني وشركاه
(مؤسسة دهانات الكيالني الصناعية
التجارية)
سميث كالين بييشام لميتد

5276

2016/04/04

5277

2016/04/04

5278

2016/04/04

5279

2016/04/04

5280

2016/04/04

5281

2016/04/04

5282

2016/04/04

5283

2016/04/04

5348

2016/01/24

5538

2016/07/27

5540

 2016/07/27سميث كالين بييشام لميتد

نوفارتس فارما ايه جي

5541

 2016/07/27سميثكالين بيتشام (كورك) لميتد.

نوفارتس فارما ايه جي

6046

 2016/07/27ميريال ليميتد

ميريال

6982

موندليز دويتشالند كوفي جي ام بي
2016/07/19
اتش

جاكوبس دوي ايغبيرتس دي جي ام بي
اتش

8394

 2016/06/14يونيليفر بي ال سي

آر آند بي فوودز (شركة ديالوير)

8395

 2016/06/14يونيليفر بي ال سي

آر آند بي فوودز (شركة ديالوير)

موندليز دويتشالند كوفي جي ام بي
2016/07/19
اتش
موندليز دويتشالند كوفي جي ام بي
2016/07/19
اتش

جاكوبس دوي ايغبيرتس دي جي ام بي
اتش
جاكوبس دوي ايغبيرتس دي جي ام بي
اتش

8906

 2016/02/02باثكو اي ان سي

باث آند بودي وركس براند مانجمنت ،إنك.

9167

 2016/02/16اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي

8410
8411

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
شركة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.
نوفارتس فارما ايه جي
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9169

 2016/03/13يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي

إلك ميفسيم ميفى سوالرى بازارالما انونيم
شيركيتي

10959

 2016/06/14يونيليفر بي ال سي

آر آند بي فوودز (شركة ديالوير)

11212

أكتيافيز ديوتشالند جي أم بي أتش اند
2016/02/02
كو .كاي جي

اكتيافيس جروب بيه تي سي إي أتش أف

12200

 2016/07/27سميثكالين بيتشام (كورك) لميتد

نوفارتس فارما ايه جي

12250

 2016/07/27سميثكالين بيتشام (كورك) لميتد

نوفارتس فارما ايه جي

13037

 2016/07/27مونستر بيفيريج كوربوريشن,

انيرجي بيفيريجز ال ال سي

13037

 2016/07/27ذا كوكا  -كوال كومبني

مونستر بيفيريج كوربوريشن,

13038

 2016/07/27ذا كوكا  -كوال كومبني

مونستر بيفيريج كوربوريشن,

13038

 2016/07/27مونستر بيفيريج كوربوريشن,

انيرجي بيفيريجز ال ال سي

13187

 2016/07/27مونستر بيفيريج كوربوريشن,

انيرجي بيفيريجز ال ال سي

13187

 2016/07/27ذا كوكا  -كوال كومبني

مونستر بيفيريج كوربوريشن,

13268

 2016/07/27غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

13268

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

13518

 2016/07/27ذا كوكا  -كوال كومبني

مونستر بيفيريج كوربوريشن,

13518

 2016/07/27مونستر بيفيريج كوربوريشن,

انيرجي بيفيريجز ال ال سي

15743

 2016/02/29شركة بيوتي بينتس التجارية

15912

 2016/06/29هاي -تيك سبورتس بي ال سي

16157

 2016/04/24محمد هاني توفيق نمر الشحروري

عبد الرحمن محمد هاني توفيق شحروري

16197

 2016/07/20البوراتوار بايودرما اس ايه اس

شركة ناوس

17068

2016/04/04

17069

2016/04/04

17070

2016/04/04

17071

2016/04/04

هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.

شركة مصانع بيوتي لصناعة وتجارة
الدهانات
هاي-تيك سبورتس انترناشونال هولدنجز
بي.في.

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
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هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.

17072

2016/04/04

17073

2016/04/04

17074

2016/04/04

17075

2016/04/04

17076

2016/04/04

17077

2016/04/04

17078

2016/04/04

17079

2016/04/04

18035

 2016/06/29فوناج ماركيتنغ أل أل سي

فوناج اميركا انك.

18036

 2016/06/29فوناج ماركيتنغ أل أل سي

فوناج اميركا انك.

18037

 2016/06/29فوناج ماركيتنغ أل أل سي

فوناج اميركا انك.

18038

 2016/06/29فوناج ماركيتنغ أل أل سي

فوناج اميركا انك.

بيجينغ كاسلي انفستمنت ماناجمينت
2016/06/14
كو ،.ليمتد.
بيجينغ كاسلي انفستمنت ماناجمينت
2016/06/14
كو ،.ليمتد.

يونان تاسلي ديبيور بيولوجيكال تي غروب
كو .ليمتد
يونان تاسلي ديبيور بيولوجيكال تي غروب
كو .ليمتد

19911

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

19913

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

19913

 2016/07/27غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

19914

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

19914

 2016/07/27غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

19915

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

21034

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

21034

 2016/07/27غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

21035

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

18694
18695

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
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21035

 2016/07/27غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

21036

 2016/08/01غالكسو جروب ليميتد

شركة نوفارتس فارما ايه جي

21036

 2016/07/27غالكسو سميثكالين ال ال سي

غالكسو جروب ليميتد

21751

 2016/03/03الشركة المثالية لالستثمارات السياحية

ايت جروب هولدينج ليميتد

22638

 2016/04/28سامر سمير محمود حرزالله

أسامة أمين يوسف أبو قويدر

22723

 2016/04/03خليل فؤاد خليل ابو عيطة

شركة معكرونة ابو عيطة للصناعة والتجارة
واالستيراد الخصوصية المحدودة.

23040

 2016/03/03الشركة المثالية لالستثمارات السياحية

ايت جروب هولدينج ليميتد

23785

 2016/04/03بايكي فوتون موتور كو .ليمتد

23787

 2016/04/03بايكي فوتون موتور كو .ليمتد

23788

 2016/04/03بايكي فوتون موتور كو .ليمتد

23789

 2016/04/03بايكي فوتون موتور كو .ليمتد

23810

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

23996

 2016/02/14شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

23997

 2016/02/14شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

23998

 2016/02/14شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

23999

 2016/02/14شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

24000

 2016/02/14شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

24146

 2016/05/16سامح فرحان حسن سعادة

مازن عبد المحسن حسن بدر

24338

 2016/06/05شركة الصداقة لصناعة األحذية

شركة سما عروض لاللبسة الجاهزة

24483

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

24484

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

24485

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

24486

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام بي
اتش
بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام بي
اتش
بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام بي
اتش
بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام بي
اتش
شيرينغ كوربوريشن
شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.
شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.
شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.
شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.
شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.
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شركة العميد للتسويق واالستيراد م.خ.م

24834

 2016/03/13عبدالله احمد عبدالله بني مفلح

25050

شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية
2016/04/04
والعصائر
والموادالغذائية

25246

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

25247

 2016/04/06ميرك شارب اند دوم كورب.

شيرينغ كوربوريشن

25454

 2016/07/19دوكتورز أسوشيتيس إنك.

صبواي آيبيه انك.

25455

 2016/07/19دوكتورز أسوشيتيس إنك.

صبواي آيبيه انك.

هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.
هوليت-باكارد ديفيلوبمانت كومباني,
ال.بي.

26590

2016/04/04

26591

2016/04/04

26592

2016/04/04

26593

2016/04/04

26594

2016/04/04

26595

2016/04/04

26596

2016/04/04

26597

2016/04/04

26598

2016/04/04

27019

 2016/05/10باسم فايز محمد عمارنة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.
نور كامل مصطفى لحلوح

العـدد السابع عشر

442

2017/1/26

العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك # 25 #
رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

3488
3489
4398
4398
4399
4399
4400
4400
8631
8985
9061
9062
9063

2016/07/21
2016/07/21
2016/02/02
2016/02/04
2016/02/02
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/02
2016/06/21
2016/03/08
2016/06/21
2016/06/21
2016/06/21

9216

2016/04/05

9217

2016/04/05

9218

2016/04/05

9219

2016/04/05

9237

2016/04/05

10683

2016/06/21

11285

 2016/06/21شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
 2016/06/21شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك

11286
12359
15689
15690
20463

االسم الجديد

االسم االصلى

بوسكو دايو كوربوريشن
دايو انترناشونال كوربوريشن
بوسكو دايو كوربوريشن
دايو انترناشونال كوربوريشن
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
أمريكاز فيفوريت تشيكن كومباني
بوبايز لويسيانا كيتشين ،إنك.
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
أمريكاز فيفوريت تشيكن كومباني
بوبايز لويسيانا كيتشين ،إنك.
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
بوبايز لويسيانا كيتشين ،إنك.
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
ايه أف سي إنتربرايزيز ،إنك
أمريكاز فيفوريت تشيكن كومباني
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
ام ال ايه مالتيبراند هولدينغز ،ال ال سي.
ام ال ايه مالتيبراند هولدينغز ،انك.
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
بي اس اتش بوش اوند سيمنز هاوسغريت بي اس اتش هاوسغيراتي جي ام بي اتش
جي ام بي اتش
بي اس اتش بوش اوند سيمنز هاوسغريت بي اس اتش هاوسغيراتي جي ام بي اتش
جي ام بي اتش
بي اس اتش بوش اوند سيمنز هاوسغريت بي اس اتش هاوسغيراتي جي ام بي اتش
جي ام بي اتش
بي اس اتش بوش اوند سيمنز هاوسغريت بي اس اتش هاوسغيراتي جي ام بي اتش
جي ام بي اتش
بي اس اتش بوش اوند سيمنز هاوسغريت بي اس اتش هاوسغيراتي جي ام بي اتش
جي ام بي اتش
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك

 2016/06/21شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
 2016/06/21شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
 2016/06/21شركة ايفريدي باتاري كومباني ،انك
 2016/02/07بيواليانس فارما

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي
اونكسيو
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العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 15 #
رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

3380

2016/06/07

3486

2016/06/05

3488
3489

2016/07/21
2016/07/21

9216

2016/04/05

9217

2016/04/05

9218

2016/04/05

9219

2016/04/05

9237

2016/04/05

16029

16036

16202
16314
16712
23414

24545

االسم االصلى

االسم الجديد

ديالوار كوربوريشن  200البيريتي ستريت نيو
يورك ,ن.ي 10281 .الواليات المتحدة االمريكية
ديلوير كوربوريشن اوف  575فيفث افنيو
نيو يورك  10017الواليات المتحدة
 ،11-84نامديمونو 5-جا ،جانغ-جو ،سيؤول ،كوريا
 ،11-84نامديمونو 5-جا ،جانغ-جو ،سيؤول ،كوريا
المانيا

1211أفنيو اوف ذا اميركاز ،نيويورك،
نيويورك  ،10036الواليات المتحدة االمريكية
 200مديسون افينيو ،نيويورك ،نيويورك،
 ،.10016الواليات المتحدة االمريكية
 10تونغيل-رو ,جونغ-غو ,سيؤل ,كوريا
 10تونغيل-رو ,جونغ-غو ,سيؤل ,كوريا
كارل-فيري-ستراسه  34،81739ميونج،
المانيا.
كارل-فيري-ستراسه  34،81739ميونج،
المانيا.
كارل-فيري-ستراسه  34،81739ميونج،
المانيا.
كارل-فيري-ستراسه  34،81739ميونج،
المانيا.
كارل-فيري-ستراسه  34،81739ميونج،
المانيا.
جمهورية ماه .2253 .سوكاك .رقم  11 :غبزي
-كوجايلي  ،تركيا .

المانيا
المانيا
المانيا
المانيا

كايروفا ماهالليزي  ،إستنبول كاديزي ،
 2016/05/15أنقره أسفلتي يوزي  ،رقم ، 111 :غيبزي ،
كوكايلي  ،تركيا
كايروفا ماهالليزي  ،إستنبول كاديزي ،
 2016/05/15أنقره أسفلتي يوزي  ،رقم ، 111 :غيبزي ،
كوكايلي  ،تركيا
 1550يوتيكا أفينيو سوث ،مينيبوليس،
 2016/06/07مينيسوتا  ،55416الواليات المتحدة األمريكية
2016/05/15

بورنفيل ،بيرمينغهام ،المملكة المتحدة

أفينيدا  3آر إيه  .رقم  2006إنتري  20واي ، 22
2016/04/03
ميرامار  ،باليا  ،سيوداد دا ال هافانا  ،كوبا
اورغنايز سنايي بولغيزي  83221نولو كادي
 2016/05/23رقم ,28 :سهيتكاميل  ،غازيانتيب  ,تركيا
 1175ويلشير  ،بوليفارد  ،سويت ، 2000
 2016/02/17لو أنجيليس  ،كاليفورنيا  ،90025الواليات
المتحدة األمريكية.

جمهورية ماه .2253 .سوكاك .رقم  11 :غبزي
كوجايلي  ،تركيا . 2828نورث هاروود ستريت ،سويت1500
داالس ،تي إكس  ،75201الواليات المتحدة
االمريكية
ص.ب ، 12 :بورنفيل الن  ،بورنفيل،
بيرمنغهام ،المملكة المتحدة بي2 30إل يو.
كاريتيرا فييجا دي غواناباكوا يي ليناديل
فيروكاريل فاينال ،غواناباكوا  ،ال هابانا ،كوبا.
 .4اورغنايز سنايي بولغيزي  83412 ،نولو
كادي رقم ,4 :سهيتكاميل غازيانتيب ,
تركيا
 86موريس أفينيو ،سوميت ،نيو جيرسي
 ،07901الواليات المتحدة االمريكية
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العالمات التي تم تجديدها # 385 #
رقم
العالمة
163
203
470
1268
1273
1275
1279
1282
1295
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3236
3237
3238
3239
3240
3242
3245
3246
3249
3251
3253
3254
3257
3258
3259
3261
3264
3267
3269

تاريخ
اخر عملية
2016/02/28
2016/07/04
2016/03/25
2016/01/20
2016/03/09
2016/03/09
2016/02/24
2016/04/11
2016/06/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/04
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/11

اسم العالمة

نوع العالمة

المالك

كوول
اسبرين
اي بي ام
ساليم
دبليو
باتا
رسمة
برواداي
ويبت ليبيل
ارونال
ميريدول
ميريدول
ميريدول
ارونال
ايلميكس
اليميكس
فليديكس
دايميسرون
بنيومريال
تريفاستال
دافلون
فازتاريل
ستابلون
ناتريلكس
موفوران
كوفيرسيل
سيرفر
دافيدوف
ديبريفان
اكوليت
اريميدكس
زوالديكس
كاسوديكس
سيروكيويل
نولفاديكس

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

بريتش امريكان توباكو (براندس) اي ان سي
باير اكتينجيسيليسشافت
انترناشيونال بيزنس ماشيتر كوربوريشن
جابان توباكو انك.
رينغلير اباريل كوربوريشن
باتا براندس اس.ايه.ار.ال
جنرال اليكتريك كومباني
دوبيك ال تي دي
باكاردي & كومبني ليميتيد
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
جابا انترناشونال اي جي
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
بيوفارما
دافيدوف اند سي اس ايه،
استرازينيكا يوكي ليمتد
استرازينيكا يوكي ليمتد
استرازينيكا يوكي ليمتد
استرازينيكا يوكي ليمتد
استرازينيكا يوكي ليمتد
استرازينيكا ليميتد
ايترازينيكا يو كي ليميتد
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3270
3271
3273
3274

2016/02/11
2016/02/11
2016/02/13
2016/02/13

3278

2016/02/13

3279
3280
3281
3282
3284
3285
3287
3291
3292
3295
3296
3297
3300
3301

2016/02/13
2016/02/13
2016/02/13
2016/02/13
2016/02/13
2016/02/13
2016/02/18
2016/02/18
2016/02/18
2016/02/21
2016/02/21
2016/02/21
2016/02/21
2016/02/21

3307

2016/02/23

3313
3319
3323
3324
3325
3326
3327
3335

2016/02/23
2016/02/25
2016/02/25
2016/02/25
2016/02/25
2016/02/25
2016/02/25
2016/02/26

3337

2016/02/26

3338

2016/02/26

3339

2016/02/26

3340
3341
3349

2016/02/26
2016/02/26
2016/03/11

ميرونيم
انديرال
كاتلي
بلو باند
روز اوف ذا
جليلي
برو-شف
برو-شف
دوغلي
778
متع
متع
صوره
صوره
بروجراف
بولميكروت
بينيديل
لوسيس
تيوربيوهلير
تيوربيوهالير
جورجيو بيفيرلي
هيلس
وينجز
جونال اف
ريب اف
اوفايدريل
بروفاسي
مترودين
بيرغونال
بي في دي
فروت اوف ذا
لووم
فروت اوف ذا
لووم
فروت اوف ذا
لووم +شعار
شعار فواكه
سكرين ستارز
دفاالك

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ايترازينيكا يو كي ليميتد
ايترازينيكا يو كي ليميتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد

بضائع

اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتد
كوايت بيتروليوم كوربوراشين
استيال فارما اينك.
استيال فارما اينك.
استرازينيسا آ بي
استرا زينيسا ايه بي
استرا زينيسا ايه بي
استرا زينيسا ايه بي
استرا زينيسا ايه بي

بضائع

جورجيو بيفرلي هيلز ان اي سي

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

اليزابيث آردين آي أن سي
ميرك كيه جي اي اي
ميرك كيه جي اي اي
ميرك كيه جي اي اي
ميرك كيه جي اي اي
ميرك كيه جي اي اي
ميرك كيه جي اي اي
بي في دي السينينغ كوربوريشن

بضائع

فروت اوف ذا لووم ،انك.

بضائع

فروت اوف ذا لووم ،انك.

بضائع

فروت اوف ذا لووم ،انك.

بضائع
بضائع
بضائع

فروت اوف ذا لووم ،انك.
فروت اوف ذا لووم ،انك.
ابوت برودكتس أوبريشنز إيه جي..
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3351
3353
3354
3355
3356
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3365
3366
3371
3374
3375

2016/03/11
2016/03/11
2016/03/11
2016/03/11
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/25
2016/03/29
2016/03/29

3376

2016/03/30

3380

2016/04/05

3393
3394
3395
3400
3401
3403
3404
3405
3406
3418
3420
3421
3422
3423
3426
3427
3429
3431
3435

2016/04/18
2016/04/18
2016/04/18
2016/05/02
2016/05/02
2016/05/02
2016/05/02
2016/05/02
2016/05/06
2016/05/06
2016/05/08
2016/05/08
2016/05/08
2016/05/08
2016/05/16
2016/05/16
2016/05/16
2016/05/16
2016/05/16

ديوسباتالين
بيتاسيرك
فافرين
دافاستون
لوكس
الكترولكس
صورة
صورة
الكترولوكس
الكترولوكس
الكترلوكس
شعار
شعار
بن ازحيمان
سكانيا
سكانيا
شعار ( رأس
بقرة )
ذا ول ستريت
جيرنل
بيزا هت
بيتزا هت
بيزا هت
جويرالين
شاليمار
فانتا
سبرايت
كوك
ستات
كوكا كوال
نيطافم
نيطافم
نيطافم
نيطافم
بوتوز
بوتوز
باث اية 45
ناروفين
ستريبسيلز

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ابوت برودكتس أوبريشنز إيه جي..
ابوت برودكتس أوبريشنز إيه جي..
ابوت برودكتس أوبريشنز إيه جي..
ابوت برودكتس أوبريشنز إيه جي..
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكتروبولكس
اكتيبوليجت الكتروبولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
اكتيبوليجت الكترولكس
سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة
سكانيا سي في ايه بي
سكانيا سي في ايه بي

بضائع

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية

بضائع

دو جونز اند كومباني ,انك.

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

بيزا هت انترناشيونال ال ال سي
بيتزا هت انترناشونال ،ال ال سي
بيتزا هت انترناشونال ،ال ال سي
جويالن سوسياتي انونيوم
جويالن سوسياتي انونيوم
ذي كوكا -كوال كمباني
ذي كوكا -كوال كمباني
ذا كوكا كوال كومباني
سيتيبات انترناشونال كومباني .ليميتد.
ذا كوكا كوال كومباني
نيتافيم لميتد
Netafim Ltd
Netafim Ltd
نيتافيم لميتد
ذي بوتس كومبني بي ال سي
ذي بوتس كومبني بي ال سي
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد
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3441
3442
3443
3445

2016/05/20
2016/05/20
2016/05/20
2016/05/20

3448

2016/05/20

3450
3451
3459
3461
3463
3464
3468
3475
3481
3485
3486
3489
3490
3492
3493
3500
3501
3503
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530

2016/05/24
2016/05/24
2016/05/28
2016/05/28
2016/05/28
2016/05/28
2016/05/28
2016/05/28
2016/05/29
2016/05/29
2016/05/29
2016/05/31
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/04
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/17

3531

2016/06/17

3534
3535

2016/06/18
2016/06/18

شعار
بيو تروبين
بيولين
غلوكوفيج
بيو تيكنولوجي
جنرال
دانون
دانون
اس ام ايه
اس ام ايه
اس-26
اس-26
بريمارين
بروميل
رونداب
صورة
ارراو
صورة
الكرم قادري
فيفا
فيفا
بدجت
سيرفر
بدجيت
ناشيونال
ناشيونال اليت
ناسيونال سكاي
ناشيونال بوتير
موديرين
ان
شعار
شعار
كويس
جويسس
بابي جويس
جيوسس
كيدس
صوره
عرق توما

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

فيرينج بي في
فيرينج بي في
فيرينج بي في
ميرك سانته

بضائع

فيرينج بي في

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

كومباجني جيرفايس دانون
كومباجني جيرفايس دانون
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
وييث ،ش.م.م
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
مونسانتو تيكنولوجي ال ال سي
اس او اس كيندردروف
كلويت بيبودي & كو اي ان سي
بوسكو دايو كوربوريشن
شركة قادري التجارية
فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوشييشن
فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوشييشن
بدجيت رنت ا اكار سيستم  ،اي ان سي.
ليس البوراتيريز سيرفير
بدجيت رنت ا اكار سيستم  ،اي ان سي.
شركة مصانع الدهانات الوطنية
شركة مصانع الدهانات الوطنية
شركة مصانع الدهانات الوطنية
شركة مصانع الدهانات الوطنية
شركة مصانع الدهانات الوطنية
شركة مصانع الدهانات الوطنية
سكانيا سي في ايه بي
سكانيا سي في ايه بي
كويز ؟ ،اي ان سي .
كويز ؟ ،اي ان سي .
كويز ؟ ،اي ان سي .

بضائع

كويز ؟ ،اي ان سي .

بضائع
بضائع

رشيد طانيوس توما واخوانه
رشيد طانيوس توما واخوانه
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3540
3560
3561
3562
3563
3568
3572
3573
3574
3576
3615
3616
3617
3618
3620

2016/06/20
2016/06/28
2016/06/28
2016/06/28
2016/06/28
2016/07/04
2016/07/04
2016/07/04
2016/07/04
2016/07/04
2016/07/11
2016/07/11
2016/07/11
2016/07/11
2016/07/17

3626

2016/07/26

3630
3640
3641
3645
3646

2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26

3647

2016/07/26

3648

2016/07/26

3649

2016/07/26

3652
3655
3656
3658
13421
15102
15771

2016/07/27
2016/07/31
2016/07/31
2016/08/07
2016/06/16
2016/03/10
2016/01/18

15772

2016/01/18

15773
15774

2016/01/18
2016/01/18

بن البركه
اي بي بي
اي بي بي
اي بي بي
ا بي بي
سوبرداين
روسيفين
روفيرون
دوريكوم
ريفوتريل
اوتس
رسمة اوتس
رسمة اس
السالم
بوتس
بريباريشين
اتش
ادفيل
باونتي
باونتي
ميمونتس
ناشونال توب
ناشونال
دايروتون
ديو -فليكس
سينتيل اتو
جلوس
ذي بودي شوب
تكساس شيكن
تكساس
برتراكس
اليت شوز
الترا
تويا
ميلكانا بيست
اوف ميلك,
بست اوف اليف
يتونغ
مغربي اوبتيكال

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

(محمد وفا) شحاده عبد الله ابو الوفا
ايه بي بي اشيا براون بوفيري ليميتد
اي بي بي اسيا براون بوفري ليمتد
اي بي بي اسيا براون بوفري ليمتد
اي بي بي اسيا براون بوفري ليمتد
باير كونسيومر كير آجي
أف هوفمان ال روش آ جي
أف هوفمان ال روش آ جي
أف هوفمان ال روش آ جي
أف هوفمان ال روش آ جي
اوتيس ايليوفيتور كومباني
اوتيس ايليوفيتور كومباني
شركة ستوديو ومحالت السالم
شركة ستوديو ومحالت السالم
ذا بوتس كومباني بي ال سي

بضائع

وييث ،ش.م.م

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

وييث ،ش.م.م
مارس  ،انكوربوريتد
مارس  ،انكوربوريتد
مارس انكوربوريتد
شركة مصانع الدهانات الوطنية

بضائع

شركة مصانع الدهانات الوطنية

بضائع

شركة مصانع الدهانات الوطنية

بضائع

شركة مصانع الدهانات الوطنية

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ذي بودي شوب انترناشيونال بي ال سي
كيجون فندينغ كورب.
كيجون فندينغ كورب.
بيوفارما
شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية العامة
اشرف سليمان امين ابو منشار
شركة باينهل العربية لألغذية المحدودة

بضائع

ايديلويس جي ام بي اتش & كو كيه جي

بضائع
بضائع

كسيال ديوتشالند جي ام بي اتش
شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

العـدد السابع عشر

449

2017/1/26

15775
15776

2016/01/18
2016/01/18

15780

2016/01/18

15781

2016/01/18

15782

2016/01/18

15786

2016/01/18

15787

2016/01/18

15788

2016/01/18

15789
15790
15791
15793
15802
15803

2016/01/18
2016/01/18
2016/01/18
2016/01/20
2016/01/26
2016/01/26

15805

2016/01/27

15806

2016/01/27

15807
15808
15809
15810
15811
15815

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/28

15818

2016/02/01

فلورمار أف.

15820
15821
15822
15823

2016/02/03
2016/02/03
2016/02/03
2016/02/03

يورنهولت
يورنهولت
يورنهولت
يورنهولت

بضائع
بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة
شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

مغربي اوبتيكال
مغربي اوبتيكال
مغربي
للبصريات اطفال
مع رسمة
مغربي
للبصريات اطفال
مع رسمة
مغربي
للبصريات اطفال
مع رسمة
مغربي
للبصريات
مغربي
للبصريات
مغربي
للبصريات
مغربي لألطفال
مغربي لألطفال
مغربي لألطفال
القمة مع رسمة
سيمنز
سيمنز
سويتش مع
رسمة
كانيديان سليمز
بشكل خاص
في 2مع رسمة
في 4مع رسمة
في 6مع رسمة
في 8مع رسمة
في 10مع رسمة
إيليزابيت أردين

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة
شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة
شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودة
شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م
سيمنز أكتينجسلشافت
سيمنز أكتينجسلشافت

بضائع

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.

بضائع

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.
أف دي منجمنت  ،إنك.
كوسان كوزميتيك سانايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي
إف .يورنهولت هولدينغ أي/اس
إف .يورنهولت هولدينغ أي/اس
إف .يورنهولت هولدينغ أي/اس
إف .يورنهولت هولدينغ أي/اس

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

العـدد السابع عشر
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2017/1/26

15824
15829

2016/02/03
2016/02/04

15837

2016/02/10

15843

2016/02/11

15857

2016/02/16

15858

2016/02/16

15862
15865
15866
15900

2016/02/17
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/25

15901

2016/02/25

15902

2016/02/25

15903

2016/02/25

15904

2016/02/26

15905

2016/02/26

15906

2016/02/26

15908
15909
15912
15917
15918
15923
15924
15933
15934
15978
15980

2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/03/03
2016/03/03
2016/03/10
2016/03/11

امكو-ام
ريفليمد
رسمة على شكل
مربع
ريبريفو
دي سي
ديرماكول
مالجروسا مع
رسمة
كومبودارت
العمالق
العمالق
غالمور
القدس مع
رسمة
القدس مع
رسمة
القدس مع
رسمة
ويال
بروفيشينالز مع
رسمة على شكل
وجه امراءه
ويال
بروفيشينالز
ويال
بروفيشينالز
كيالني
شامبيون
ماغنوم
توركو
كونيا سكر
مستقبلي
مستقبلي
ديميس
ديميس
إنتيل إنسايد
هولز كوولرز

بضائع
بضائع

نيبون سودا كو ,.ال تي دي.
سيلجيني كوربوريشن

بضائع

سوميتومو ربر اندستريز ،ليمتد.

بضائع

جونسون آند جونسون(نيو جيرسي كوربوريشن)

بضائع

ديرماسول ،ايه.اس.

بضائع

شركة عبد القادر المهيدب واوالده

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

سميثكالين بيتشام لميتد
شركة حسن ومحمد علي حسن الصمادي
شركة حسن ومحمد علي حسن الصمادي
جي تي انترناشونال اس ايه

بضائع

جريدة القدس

بضائع

جريدة القدس

بضائع

جريدة القدس

بضائع

ويال جي ام بي اتش

بضائع

ويال جي ام بي اتش

بضائع

ويال جي ام بي اتش

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

شركة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.
شركة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.
هاي-تيك سبورتس انترناشونال هولدنجز بي.في.
كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي
كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي
شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل
شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل
دميس غيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي
دميس غيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي
إنتيل كوربوريشن
إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.

العـدد السابع عشر

451

2017/1/26

15981

2016/02/28

سولن توينغو

بضائع

15983

2016/03/11

سولن اكتافبا

بضائع

15985

2016/03/11

لوبو

بضائع

15986

2016/03/12

سفينة

بضائع

15994

2016/03/18

أر جي أر

بضائع

15999
16005

2016/03/19
2016/03/22

جلوريبان
استور

بضائع
بضائع

16014

2016/04/01

كونفي بيبي

بضائع

16016

2016/04/02

16017

2016/04/02

16018

2016/04/02

16019

2016/04/02

16024
16025
16027

2016/04/05
2016/04/05
2016/04/05

عليت (بالعبرية)
مع صورة
عليت (بالعبرية)
مع صورة
شتراوس
(بالعبرية) مع
صورة
شتراوس
(بالعبرية) مع
صورة
ماغبو مع رسمة
ماكس مع رسمة
ماكس مع رسمة

بضائع
بضائع
بضائع

16029

2016/04/05

كينت

بضائع

16036

2016/04/05

جيليبون

بضائع

16054
16106
16109
16132
16138
16139
16140
16146
16147

2016/04/08
2016/04/16
2016/04/19
2016/04/27
2016/04/29
2016/04/29
2016/04/30
2016/05/19
2016/05/04

فالكين
أبو عرب حيدر
الفاشكيريت
ناتشر فالي
سكويد
سكويد
ايه سي اي
ماما كير
فيوجيكورا

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم
سيركيتي
سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم
سيركيتي
سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم
سيركيتي
شركة مصبرات اطلنتيك
رينولدز إنوفيشينز إنك (.إي نورث كاروالينا
كوربوريشن)
انجل ييست كو ليميتد
بيك فيوليكس اس ايه
التون قايا انسات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم
سيركيتي

بضائع

شتراوس غروب لميتد.

بضائع

شتراوس غروب لميتد.

بضائع

شتراوس غروب لميتد.

بضائع

شتراوس غروب لميتد.
هونان ماجيك باور انداستريال كو ,.ال تي دي.
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
كينت غيدا ماديالري سانايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي
كينت غيدا ماديالري سانايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي
سوميتومو ربر اندستريز ،ليمتد.
السيد حسان حيدر بن محمد خير
فروماجري بيل.
جينيرال ميلز إنك (اديالور كوربوريشن)
سكويدكارد لميتد.
سكويدكارد لميتد.
جيانجسو جووكيانج تولز كو ،أل تي دي
شركة ليدي فاين الصناعية التجارية
فوجيكورا ليمتد

العـدد السابع عشر
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2017/1/26

16148
16149
16150
16157
16162
16163
16164

2016/05/04
2016/05/04
2016/05/04
2016/05/06
2016/05/07
2016/05/07
2016/05/07

16168

2016/05/07

16169

2016/05/07

16170

2016/05/07

16171

2016/05/07

16172
16173

2016/05/07
2016/05/07

16174

2016/05/07

16175

2016/05/07

16176

2016/05/07

16177

2016/05/07

16178

2016/05/07

16179

2016/05/07

16180

2016/05/07

16181
16182

2016/05/07
2016/05/07

16185

2016/05/10

16194

2016/05/17

16197

2016/05/18

أكاي
أكاي
أكاي
شحروري
العطار
العطار
العطار
ليتوفيم وباللغة
العبرية
ليتوفيم
بالعبرية (صورة)
ليتوفيم
بالعبرية مع
كلمة سترتش
(صورة)
سولو وباللغة
العبرية
سولو
كريما (صورة)
كيف وباللغة
العبرية
كيف باللغة
العبرية مع صورة
كيف مع صورة
أوربيتول وباللغة
العبرية
أوربيتول وباللغة
العبرية
أوربيتول باللغة
العبرية (صورة)
أوربيتول باللغة
العبرية (صورة)
أوربيتول (صورة)
أوربيتول (صورة)
كيب اوت مع
رسمة
شديد ري لوغو
وايت
أوبدجكتف

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

فينومينون ايجنتس لميتد
فينومينون ايجنتس لميتد
فينومينون ايجنتس لميتد
عبد الرحمن محمد هاني توفيق شحروري
السيد طارق قدسي العطار
السيد طارق قدسي العطار
السيد طارق قدسي العطار

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع
بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)
سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)

بضائع
بضائع

بضائع

سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)
سانو-برونوز انتربرايسز لميتد (شركة اسرائيلية)
با-تو تيكستيل كونفيكسيون اورونليري سانياي في
تيكاريت لمتد سيركيتي
شديد كابيتال ش.م.ل( .هولدينغ)

بضائع

شركة ناوس

بضائع

العـدد السابع عشر
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2017/1/26

16202
16208
16209

2016/05/20
2016/05/24
2016/05/24

16214

2016/05/24

16215

2016/05/24

16216
16217
16219
16225
16226
16227
16228

2016/05/24
2016/05/24
2016/05/24
2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27

16229

2016/05/27

16230

2016/05/27

16231

2016/05/27

16232

2016/05/27

16235

2016/05/27

16236

2016/05/27

16237

2016/05/27

16238

2016/05/27

16239

2016/05/27

16240

2016/05/27

16241

2016/05/27

16242

2016/05/27

مونيغرام
بامبرز
بامبرز
سيتي ماكس
مع رسمة
سيتي ماكس
مع رسمة
ويليام ريديل
كسنتا ابسينتا
غران تورينو
اليف ستايل
اليف ستايل
اليف ستايل
اليف ستايل
هوم سنتر مع
رسمة
هوم سنتر مع
رسمة
هوم سنتر مع
رسمة
هوم سنتر مع
رسمة
بيبي شوب مع
رسمة
بيبي شوب مع
رسمة
بيبي شوب مع
رسمة
محل األطفال مع
رسمة
محل األطفال مع
رسمة
محل األطفال مع
رسمة
شو مارت مع
رسمة
شو مارت مع
رسمة

بضائع
بضائع
بضائع

مونيغرام إنترناشيونال ،إنك.
ذا بروكتر آند غامبل كومباني (أوهايو كوربوريشن)
ذا بروكتر آند غامبل كومباني (أوهايو كوربوريشن)

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ويليام ريدل اند صنز ليمتد
اليد براندس اس.ار.ال.
اليد براندس اس.ار.ال.
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

العـدد السابع عشر

454

2017/1/26

16243

2016/05/27

16244

2016/05/27

16245
16246
16247
16248

2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27

16249

2016/05/27

16250

2016/05/27

16251
16252
16255
16259

2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27
2016/05/27

16267

2016/05/28

16268

2016/05/28

16269

2016/05/28

16270

2016/05/28

16288

2016/06/04

16289

2016/06/03

16290

2016/06/03

16291

2016/06/04

16292

2016/06/04

16293

2016/06/04

شو مارت مع
رسمة
شو مارت مع
رسمة
سبالش
سبالش
سبالش
سبالش
جونيورز مع
رسمة
جونيورز مع
رسمة
جونيورز
جونيورز
فريزا
سوبر بريق
حرف اس على
شكل شعار
سوبر-فارم
بااللوان
سوبر-فارم مع
شعار
سوبر-فارم
(بالعبري) مع
شعار
سوبر-فارم
أجأ يور برافيت
إيرسبايس
أجأ يور برافيت
إيرسبايس
أجأ يور برافيت
إيرسبايس
أجأ يور برافيت
إيرسبايس
أجأ يور برافيت
إيرسبايس
أجأ يور برافيت
إيرسبايس

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع

ريتيل ورلد ليمتد

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
شركة مجمع سيلة الظهر التجاري
زهير محمد راجح دويكات

بضائع

سوبر-فارم (اسرائيل) لميتد

بضائع

سوبر-فارم (اسرائيل) لميتد

بضائع

سوبر-فارم (اسرائيل) لميتد

بضائع

سوبر-فارم (اسرائيل) لميتد

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م

العـدد السابع عشر

455

2017/1/26

16294

2016/06/04

أجأ يور برافيت
إيرسبايس

بضائع

16297

2016/06/07

شوكودانس

بضائع

16305

2016/06/10

16312

2016/06/11

16314

2016/06/11

16320

2016/06/16

16321

2016/06/16

16322

2016/05/19

16325

2016/06/21

16346

2016/06/28

16385
16391
16392
16393
16394
16395

2016/06/29
2016/07/01
2016/07/01
2016/07/01
2016/05/19
2016/05/19

16397

2016/07/02

16398

2016/07/02

16399

2016/07/02

16412
16415
16417
16419
16434
16475
16476

2016/07/05
2016/07/05
2016/07/06
2016/07/06
2016/07/08
2016/07/15
2016/07/15

16477

2016/07/15

انسيفو
بن نجار مع
رسمة
كادبوري اس.ام.
اس.
شويبس
فروتس
شويبس إنرجي
ووتر
سوفتر
سوبر نمر مع
رسمة
رسمة نمر مع
حرف
رينغ لوجو
هابيز
هابيز
هابيز
ماما سوفت
ماما ماكسي
بداية صحية
لحياة صحية
بداية صحية
لحياة صحية
بداية صحية
لحياة صحية
تايجر
بالس مع رسمة
هاس
هاس
فليك (مع صورة)
شيرينج سمايل
شيرينج سمايل
بيل مع رسمة
راس بقرة

بضائع
بضائع

شركة الجابر للطيران ذ.م.م
سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم
سيركيتي
جونسون اند جونسون ( نيو جيرسي كوربوريشن)
شركة البحوث واالستثمارات والتطوير ش.م.ل.
(شركة قابضة)

بضائع

كادبوري يو كيه لميتد

بضائع

جافورا-تابوري لميتد.

بضائع

جافورا-تابوري لميتد.

بضائع

شركة ليدي فاين الصناعية التجارية

بضائع

شركة سوبر نمر الصناعية االستثمارية

بضائع

جينيرالي بيسكويت

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

جونسون اند جونسون
شركة االنماء الصناعي اندفكو ش.م.ل.
شركة االنماء الصناعي اندفكو ش.م.ل.
شركة االنماء الصناعي اندفكو ش.م.ل.
شركة ليدي فاين الصناعية التجارية
شركة ليدي فاين الصناعية التجارية

بضائع

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.

بضائع

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.

بضائع

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

جينيرالي بيسكويت
بالس نيتورك ال ال سي
شركة حمد عبدالله العيسى وأوالده(العيسى)
شركة حمد عبدالله العيسى وأوالده(العيسى)
كادبوري يو كيه لميتد
فروماجري بيل
فروماجري بيل

بضائع

فروماجري بيل

العـدد السابع عشر

456

2017/1/26

16478

2016/07/15

16480

2016/07/16

16482

2016/07/21

16483

2016/07/21

16501
16502
16504
16505
16506
16507
16508
16509
16511
16512

2016/05/10
2016/05/10
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/26

16514

2016/07/27

بيل مع رسمة
راس بقرة
كونفرتيبلز
(كلمة وشعار)
رسمة حرف ايه
التيني بشكل
خاص
أليكو كوربوريت
سوليوشينز
باما
راما سبورت
ماي بيبي
ماي بيبي
دريمز
دريمز
سانتيا
سانتيا
فام
فريشدايز
معجونة ناعمة
مع رسمة دائرة
سوداء

بضائع

فروماجري بيل

بضائع

بريتيش اميريكان توباكو (براندز) لميتد

بضائع

أمريكان اليف إنشورنس كومباني

بضائع

أمريكان اليف إنشورنس كومباني

بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع
بضائع

شركة استثمارات باما فورزا
شركة استثمارات باما فورزا
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد
أندفكو ليميتد

بضائع

الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة

16515

2016/07/27

فايبروف

بضائع

16516

2016/07/27

معجونة فلكس

بضائع

16517

2016/07/27

ابك فيل

بضائع

16518

2016/07/27

فلكس

بضائع

16519

2016/07/27

انتيك سلفر

بضائع

16520

2016/07/27

16522

2016/07/27

16523

2016/07/27

دهانات االنتيك
«تيرا”
ناشونال بيور
كريل
ناشونال توب

بضائع
بضائع
بضائع

الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة
المحدودة
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)

العـدد السابع عشر

457

2017/1/26

16524

2016/07/27

16528

2016/07/27

ناشونال توب
بوند
فيني لسيلك
ايمولشن

بضائع
بضائع

16529

2016/07/27

ترست ايمولشن

بضائع

16532

2016/07/27

نيو جينراشن

بضائع

16533

2016/07/27

ايكشل
ايملوشين

بضائع

16536

2016/07/27

توب

بضائع

16540

2016/07/28

أليكو

بضائع

شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة
الخصوصية المحدودة (ناشونال)
أمريكان اليف إمشورنس كومباني

العـدد السابع عشر

458

2017/1/26

إعالن رقم ( )3لسنة 2016
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
وفقًا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )22لسنة  ،1953فقد قدمت
طلبات لتسجيل رسوم صناعية المنشورة في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم
بطلب لشطب الرسم إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله بموجب
أحكام المادة ( )36من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ،على أن يقدم طالب
الشخص الئحة خطية حسب األصول المقررة إلى المسجل ،يبين فيها أسباب
شطب الرسم التي يستند إليها في الئحته

علي عمر ذوقان

العـدد السابع عشر

459

2017/1/26

مسجل امتيازات االختراع والرسوم

690
طلب رقم 690 :
بتاريخ2016/06/05 :
باسم :آية سليمان جمعة قرش
العنوان :القدس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :طقم تقديم أجبان
بالفئة ( 7 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :آية سليمان جمعة قرش

691
طلب رقم 691 :
بتاريخ2016/06/05 :
باسم :آية سليمان جمعة قرش
العنوان :القدس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :طقم تقديم
بالفئة (7 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :آية سليمان جمعة قرش

692
طلب رقم 692 :
بتاريخ2016/06/12 :
باسم :شركة نخيل فلسطين االستثمار الزراعي
العنوان :أريحا
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :علبة تمور أريحا
بالفئة (1 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المجموعة القانونية ايكويتي – رام الله

العـدد السابع عشر

460

2017/1/26

694
طلب رقم 694 :
بتاريخ2016/07/18 :
باسم :إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي
العنوان :هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت
بيهليفان سي دي.إتي بالزا رقم  11 :تيبي باسي
إسكيسيهير ،تركيا.
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بيكيك شكل كعكة
بالفئة (1 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المحامي فراس أتيرة

695
طلب رقم 695 :
بتاريخ2016/07/31 :
باسم :شركة بال درينك للمشروبات م.خ.م
العنوان :رام الله  -نعلين
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :عبوة بالستيكية لتعبئة
المشروبات
بالفئة (9 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المحامي أحمد نافع

696
طلب رقم 696 :
بتاريخ2016/07/31 :
باسم :شركة بال درينك للمشروبات م.خ.م
العنوان :رام الله  -نعلين
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :عبوة بالستيكية لتعبئة
المشروبات
بالفئة (9 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المحامي أحمد نافع

العـدد السابع عشر

461

2017/1/26

697
طلب رقم 697 :
بتاريخ2016/07/31 :
باسم :شركة بال درينك للمشروبات م.خ.م
العنوان :رام الله  -نعلين
لتسجيل تصميم أو نموذج على :عبوة بالستيكية لتعبئة
المشروبات
بالفئة ( 9 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المحامي أحمد نافع

698
طلب رقم 698 :
بتاريخ2016/08/21 :
باسم :الشركة الفلسطينية للصادرات – شركة اكسبورت
سيركليس
العنوان :رام الله
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :علبة تمر مجول
بالفئة (1 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :عدنان جابر

456
تجديد لمدة خمس سنوات

طلب رقم ()456
أخرى
باسم :الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات
محدودة
العنوان :المملكة العربية السعودية
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :علبة بسكويت
بالفئة (9 /03 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :بكر بني عودة للملكية الفكرية

العـدد السابع عشر

462

2017/1/26

إعالن رقم ( )3لسنة 2016
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
وفقًا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )22لسنة  ،1953فقد قدمت
طلبات لتسجيل امتياز اختراع المنشورة في اإلعالن ويحق االعتراض عن
تسجيل أي اختراع في أي طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة
شهرين من تاريخ هذا االعالن ،على ان يقدم االعتراض خطيًا حسب االصول
المقررة الى المسجل ،ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في
اعتراضه.
علي عمر ذوقان
مسجل امتيازات االختراع والرسوم

463

Patent No. : 275
Name & Address of Inventor:
Yazid Mohammad Bajis Albadarin- Abu Deis
Zaidoun Mahmoud Hasan Salah - Abu Deis
Name and address of the Applicant:
Yazid Mohammad Bajis Albadarin- Abu Deis
Zaidoun Mahmoud Hasan Salah- Abu Deis
Date of Application :
03/02/2016
Title of Invention:
Breast Cancer Early Detection Using a Mobile
Application System
Period of Patent:
16 Years
Address for Services:
ybadarin@staff.alquds.edu
zsalah@staff.alquds.edu

2017/1/26

العـدد السابع عشر

275

:رقم االمتياز

:اسم وعنوان المخترع

 ابوديس-يزيد محمد باجس البدارين
 ابوديس-زيدون محمود حسن صالح
:اسم وعنوان صاحب االمتياز

يزيد محمد باجس البدارين – ابوديس
 ابوديس- زيدون محمود حسن صالح
:تاريخ تقديم الطلب

2016/02/03
: موضوع االختراع

النظام الذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي
: مدة االمتياز

 سنة16
:عنوان التبليغ

ybadarin@staff.alquds.edu
zsalah@staff.alquds.edu

464

Patent No. :

2017/1/26

27٨

Name & Address of Inventor:
Mohammed Omar Abd alrahman Abu Alrob Jenin
Name and address of the Applicant:
Mohammed Omar Abd alrahman Abu Alrob Jenin
Date of Application :
08/03/2016
Title of Invention:
Electronic traffic monitoring system ( ETMS )
Period of Patent:
16 Years
Address for Services:
Jenin – qabatya
MOBILE : 0599651891

العـدد السابع عشر

27٨

:رقم االمتياز

:اسم وعنوان المخترع

 جنين- محمد عمر عبد الرحمن أبو الرب
:اسم وعنوان صاحب االمتياز

 جنين- محمد عمر عبد الرحمن أبو الرب
:تاريخ تقديم الطلب

2016/03/08
: موضوع االختراع

نظام لتنظيم حركة السير الكترونيًا
: مدة االمتياز

 سنة16
:عنوان التبليغ

جنين – قباطية
0599651891 : موبايل رقم

17
العـدد السابع عشـر

مجلة الملكية الصناعية

وزارة اإلقتصـــاد الوطني

رام الله  -فلسطين
P.O box 1629
هاتف ، +972 2 2981214 :فاكس+972 2 2981207 :

العدد السابع عشر

تاريخ االصدار 2017/1/26

